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Prefaci
En els últims anys, la qüestió de la qualitat i la garantia de la qualitat en l’àrea de la
formació bàsica i avançada ha experimentat una important dinamització en molts
països. Les causes que hi han portat les podem trobar en un canvi de paradigma en
què s’ha passat de tenir una orientació centrada en els proveïdors a tenir una orientació
centrada en la demanda, a més de les noves condicions del context nacional i
internacional. En les possibilitats de les seves atribucions, moltes organitzacions
internacionals com la UNESCO i l’OCDE s’han centrat en la garantia de la qualitat en
l’àrea de l’educació. L’Organització Mundial del Comerç (OMC) va declarar l’educació
una qüestió central en la prestació internacional de serveis a la sessió del GATS (Acord
General del Comerç de Serveis) i en aquest context va repetir la necessitat de claredat i
va exigir uns estàndards internacionals comparables per als serveis educatius.
L’organització internacional d’estandardització (ISO) està elaborant actualment un
estàndard per als proveïdors de serveis educatius en l’àrea de la formació avançada.
La Unió Europea ha estat intensificant la seva dedicació a la qualitat de l’educació des
que es va signar el tractat de Copenhaguen el 2002. La col·laboració en el camp de la
garantia de qualitat, amb una atenció especial en els models i els mètodes, així com en
aconseguir uns criteris de qualitat conjunts, es va convertir en una prioritat principal, i
això queda reflectit en l’establiment de les prioritats per als projectes pilot de
LEONARDO DA VINCI.
Tot i que en anys anteriors han sorgit una gran quantitat i diversitat de requisits de
qualitat per a les empreses i els proveïdors de serveis de formació, fins ara no hi ha
hagut estàndards o directrius de qualitat per a l’àrea de la cooperació en la formació
internacional. Les DIRECTRIUS DE QUALITAT se centren en aquest dèficit. Amplien
els sistemes de gestió de la qualitat de les institucions de formació mitjançant uns
requisits que desemboquin en un disseny dirigit a la qualitat de les relacions
transnacionals. Les DIRECTRIUS DE QUALITAT atenyen tant la qualitat de les ofertes
de formació com l’èxit dels proveïdors de serveis de formació, l’èxit dels seus objectius i
estratègies com a empresa, i també la garantia i l’augment de l’eficàcia i la viabilitat
econòmica i, en últim lloc, però no per això menys important, el valor per a l’estudiant.
Les DIRECTRIUS DE QUALITAT es van crear per a les organitzacions de formació que
donaven suport a la col·laboració en la formació internacional, i amb la seva
col·laboració. Aquesta feina de desenvolupament, liderada per RKW BerlinBrandenburg, va rebre suport i va permetre, gràcies a la creació de xarxes i cossos
d’experts, provar i implementar procediments viables. Dins del projecte pilot
LEONARDO DA VINCI, les següents institucions, en particular, contribuïren al
desenvolupament de les DIRECTRIUS DE QUALITAT:
Alemanya:

RKW Berlin GmbH; RKW Brandenburg GmbH; bbw Bildungszentrum
Frankfurt (Oder) GmbH (centre de formació bbw); Bergische
Universität
Wuppertal,
Institut
für
Strukturpolitik
und
Wirtschaftsförderung gGmbH (Institut per a les polítiques estructurals
i la promoció econòmica), Halle; Unternehmerverband Brandenburg
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Itàlia:
Polònia:

Suècia:
Espanya:

e.V. (associació comercial) , Cottbus; Prof. Dr. Wilske und Schliecker
Partnerschaft Unternehmens- und Personalberatung (assessorament
en la gestió i consultoria de personal), Blankenfelde;
GNOSIS s.c., Venècia
Zespól Szkól i Placówek Ksztalcenia Zawodowego, Zielona Gora;
Zespól Szkól Budowlano- Drzewnych, Poznan; Zespol Szkol
Odziezowych im. W. Reymonta, Poznan;
Internationell kompetens AB, Malmö; Krinova Science Park, Krinova;
Directori de Formació (dirfo), Madrid; Internacional House Company
Training, Barcelona

Totes aquestes experiències estan publicades al FÒRUM ONLINE DE GESTIÓ DE LA
QUALITAT www.qm-online-forum.de o directament a www.leonardo-tqp.eu.
Les DIRECTRIUS DE QUALITAT es nodreixen de la dedicació de totes les persones
implicades en els serveis de formació transnacional. Aquestes directrius sobre la millora
de la qualitat han estat desenvolupades especialment per a elles. La gestió de la
qualitat, especialment en un entorn internacional heterogeni i sovint canviant, requereix
tant una organització educativa amb capacitat d’autoreflexió crítica, com la participació
activa dels socis implicats en els processos de canvi.
Es va recopilar l’assistència necessària per a la implementació de les DIRECTRIUS DE
QUALITAT i es va publicar en un compendi. En aquest compendi es van deduir els
indicis cap als problemes típics i es van fer les recomanacions pertinents per al
desenvolupament i la garantia de qualitat a partir dels coneixements científics i
l’experiència pràctica en cooperació educativa internacional. A més, conté diversos
mètodes i eines obtinguts de la pràctica en la gestió, així com útils ajudes per a un
acostament sistemàtic i centrat en els objectius. La part central d’aquest compendi està
formada per una exhaustiva matriu amb més informació i addicions als requisits i
directrius.
Les DIRECTRIUS DE QUALITAT i el compendi estan disponibles en alemany, anglès,
polonès, italià, castellà i català (www.leonardo-tqp.eu; www.adam-europe.eu). Els
autors es mostren plenament convençuts que en els propers anys s’hi afegiran millores,
instruments i idiomes. Ja s’ha previst preparar les DIRECTRIUS DE QUALITAT per al
nou estàndard ISO en l’àrea de formació avançada, al qual els autors de les
DIRECTRIUS DE QUALITAT també hi estan contribuint. Això porta a una
transnacionalitat doble: d’una banda l’originada per les directrius i, de l’altra, l’originada
per uns estàndards transnacionals per als proveïdors de serveis de formació orientats
al mercat.
A banda de les DIRECTRIUS DE QUALITAT, l’RKW Berlin-Brandenburg proporciona
una eina que permet avaluar els serveis de formació que s’ofereixen de manera
internacional (tqp.rkwbb.de). L’iQcheck defineix els requisits que han de complir
aquests productes educatius i els fa comparables. D’aquesta manera permet la
utilització de criteris acceptats de mutu acord i que siguin clars per als serveis de
formació en competència internacional. D’aquesta manera es pot establir una
2

QUALITY GUIDELINES

referència per a uns productes de qualitat d’èxit internacional en el camp de la formació
i es respon a la pregunta de què s’ha de regular als centres formatius per tal de menar
els serveis de formació transnacionals fins a l’èxit.
Voldríem agrair a totes les persones implicades la seva participació i els seus esforços.
Els autors continuaran treballant en el tema de la qualitat de la formació en l’intercanvi
internacional de serveis. Agrairíem qualsevol crítica constructiva i més consells.
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1. Objectius

1.

Objectius

Complir els requisits educatius ha esdevingut un problema central en el
desenvolupament econòmic. La majoria de països estan registrant un augment en la
demanda de serveis en el camp de l’educació, especialment pel que fa a la formació
professional i als cursos relacionats amb la feina. Tot això s’està donant en un context
d’unes necessitats de coneixements i un reconeixement creixent de la necessitat
d’aprendre al llarg de tota la vida, fet que a la vegada posa de manifest la importància
creixent de la cooperació transnacional per garantir la rendibilitat i la varietat, per no dir
la qualitat de les ofertes educatives.
La naturalesa transnacional de l’educació i la mobilitat transfronterera requereixen uns
procediments comparables en els sistemes de Garantia de Qualitat que s’utilitzen en la
formació bàsica i avançada. Els sistemes existents de Gestió de Qualitat a les
institucions educatives, com ara l’ISO 9001:2000 utilitzat pels proveïdors educatius, el
model EFQM, i el MODEL EN ETAPES de la GESTIÓ DE QUALITAT (PAS
1037:2004), no contenen regles relatives als compromisos a l’estranger per part dels
proveïdors educatius.
Les DIRECTRIUS DE QUALITAT amplien el MODEL EN ETAPES de la GESTIÓ DE
QUALITAT publicat pel DIN al PAS 1037:2004 per a les organitzacions orientades a
l’economia de mercat preveient que la formació bàsica i avançada inclogui orientacions
i requisits per a un disseny basat en la qualitat dels processos educatius
transnacionals, inclosos estructures/potencial i resultats (ofertes/serveis d’educació).
Això fomentarà la transparència per als usuaris nacionals i internacionals. Com que les
disposicions del PAS 1037:2004 es consideren la base per a l’aplicació dels requisits,
no s’han tornat a enumerar.
L’educació transnacional suposa creuar els límits culturals, lingüístics, legislatius,
nacionals i, sovint, intercontinentals. Es tracta d’una tasca extremadament complexa
que té per objecte adaptar i harmonitzar diferents sistemes que funcionen amb
premisses diferents i amb diferents punts de referència. La competència intercultural,
combinada amb la transparència de les ofertes educatives, processos i resultats, així
com uns estàndards mínims acceptats, ajuden a millorar l’efectivitat de l’educació
transnacional.
Les DIRECTRIUS DE QUALITAT
•

s’han fixat la meta de millorar un marc orientat a l’aprenentatge per a la
cooperació educativa internacional i crear una base sòlida que permeti la
confiança mútua, contribuint així a la fusió dels sistemes educatius europeus;

•

estan concebudes per garantir que s’estableix un equilibri adient entre els
interessos legítims de les parts implicades en la cooperació educativa
transnacional;
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•

complementen el MODEL EN ETAPES de la GESTIÓ DE LA QUALITAT a l’hora
de proporcionar un marc de referència per a la Garantia de Qualitat i l’avaluació
de
projectes
d’educació
transnacional,
acords
de
cooperació
i
titulacions/certificats;

•

suposen una important contribució a la “protecció del consumidor” per als
estudiants, empresaris i altres parts implicades mitjançant la promoció de la
transparència i la naturalesa vinculant de les ofertes docents, així com del
reconeixement d’habilitats i titulacions; i

•

promouen la cooperació transnacional en educació professional en la mesura que
ajuden a eliminar els obstacles a la mobilitat professional i geogràfica i a obrir
l’accés a la formació continuada.

2.

Àrea d’aplicació

Les DIRECTRIUS DE QUALITAT estan destinades principalment a institucions
orientades a les economies de mercat del sector privat i a aquelles del sector públic les
ofertes educatives de les quals competeixen amb les d’altres institucions. L’ús de les
DIRECTRIUS DE QUALITAT per part d’altres institucions educatives també seria
desitjable, tot i que això pot requerir algunes modificacions.
Els processos d’educació transnacional, tal com s’entenen a les DIRECTRIUS DE
QUALITAT, són la gestió, el suport i els processos amb valor afegit necessaris a l’hora
de prestar els següents serveis d’educació transnacional:1
•
•

•

•
•

1

exportació d’educació com a servei transfronterer (e-learning, ofertes d’educació
virtual, mitjans, cursos i materials formatius);
serveis d’educació oferts a residents d’altres països (cursos específics per a grups
objectiu estrangers, viatges d’estudi, aprenentatge d’idiomes, en part combinats
amb el turisme);
serveis d’educació oferts a l’estranger fent servir professors del país d’origen o
personal local (ofertes d’educació de filials o sucursals estrangeres, educació
superior no formal, educació i formació a distància, aprenentatge mixt, cursos de
formació, capacitació laboral; tallers, seminaris especialitzats, i tutors privats);
cooperació educativa internacional a l’estranger (cooperació al país del soci de
cooperació o a altres països de destí, joint ventures, franquícies); i
cooperació educativa internacional transfronterera (cooperació en el
desenvolupament de productes educatius i utilització de recursos, p. ex.: formació
en grup transfronterera, acords de cooperació, agermanament).

Aquest desglossament es basa essencialment en la llista de serveis educatius internacionals que utilitza
l’Organització Mundial del Comerç (OMC).

QUALITY GUIDELINES

5

3. Formes d’educació transnacional2

3.

Formes d’educació transnacional2

3.1 Filial estrangera o sucursal estrangera
Una filial és una empresa controlada per una societat matriu que n’és legalment
independent, però que hi està supeditada en l’aspecte financer. La relació amb la
societat matriu generalment està regulada per contractes de transferència de beneficis i
control/subordinació. La majoria del capital de la filial sol pertànyer a la societat matriu.
D’altra banda, la sucursal estrangera és legalment dependent i forma part de la societat
al país d’origen.
La situació legal concreta al país d’origen determina en gran mesura els avantatges i
desavantatges d’establir una filial o una sucursal estrangera (protecció de la inversió,
responsabilitat, condicions que regeixen la prestació d’ofertes d’educació).
3.2 Aprenentatge mixt
L’aprenentatge mixt és un tipus d’aprenentatge que combina els avantatges dels
estudis presencials i els de l’e-learning.
En aquesta variant es combinen entre si diferents mètodes d’aprenentatge, mitjans i
teories. L’aprenentatge mixt és una manera d’organitzar l’aprenentatge en què els
avantatges dels diversos mitjans i mètodes es poden reforçar i els desavantatges es
poden minimitzar gràcies a la seva combinació. Aquest concepte, també conegut com
“plans d’aprenentatge híbrids”, combina l’efectivitat i la flexibilitat de les formes
d’aprenentage electrònic amb els aspectes socials de la comunicació humana directa.
Els avantatges didàctics de combinar l’aprenentatge “tradicional” i les formes modernes
d’e-learning són especialment importants en l’educació transnacional. Aquesta forma
d’aprenentatge, que generalment està més estructurada, permet que es facin cursos
especialitzats en què el personal docent es pot ajustar ràpidament i amb un cost reduït
al pla d’estudis del país on es duu a terme l’ensenyament. Si tenim en compte els
diferents entorns educatius dels professors localment assignats, és un avantatge que
no es pot menystenir.
3.3 E-learning
El terme e-learning s’utilitza per fer referència a formes d’aprenentatge en què
s’utilitzen mitjans digitals per presentar i distribuir materials d’aprenentatge i/o per donar
suport a la comunicació interpersonal. L’E-learning sovint és una part de formes més
àmplies d’ensenyament i aprenentatge (aprenentatge mixt, aprenentatge a distància i
formació, etc.).
Com que és senzill i rendible, l’e-learning té un ús molt estès com exportació educativa
a través d’Internet.
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Aquest apartat té per intenció comentar les formes de serveis educatius transnacionals esmentats al capítol 2 i,
per tant, les diverses formes de transnacionalitat en educació. El seu objectiu no és sistematitzar-les segons les
formes legals o modalitats d’impartir coneixement en el procés d’aprenentatge.
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3.4 Aprenentatge i formació a distància
Per aprenentatge i formació a distància s’entén un ensenyament i un aprenentatge
organitzat a través de distàncies de temps i espai, basat en una oferta docent i un
paquet de mitjans (p. ex. materials impresos, e-learning) degudament elaborats, junt
amb un assessorament i unes mesures de suport adients sobre una base institucional
(p. ex. classes presencials, seminaris, consultes, tutories, pràctiques).
En l’educació transnacional, l’aprenentatge i la formació a distància és un avantatge, ja
que la utilització eficient i rendible dels mitjans telemàtics s’uneix amb els
esdeveniments presencials, sense que sigui necessària una organització educativa o
presència de professorat permanent al país de destí.
3.5 Franquícia
Una franquícia en el camp de l’educació vol dir que un franquiciador proporciona a un
franquiciat (que l’explotarà de manera independent i amb el seu propi capital) l’ús
regional d’un concepte comercial, una marca, materials d’instrucció o formació, a canvi
d’una remuneració. El servei educatiu s’ofereix dins del marc d’un concepte de
màrqueting uniforme. Els drets i els deures es regulen per contracte.
Per al franquiciat, aquesta forma de cooperació significa obtenir una part del know-how
i la imatge de mercat del franquiciador. Per la seva banda, el franquiciador obté
l’avantatge de tenir una expansió ràpida al mercat a través d’empresaris que endeguen
iniciatives independents, tot i estar vinculats pel contracte de franquícia. Els avantatges
d’una franquícia internacional, que superen els d’una franquícia nacional, són la
utilització dels coneixements relatius al país del franquiciat i l’obligació contractual del
franquiciat d’informar el franquiciador. El franquiciador, d’aquesta manera, obté
experiència en un mercat desconegut amb un risc empresarial baix.
3.6 Formació en grup transfronterera
La formació en grup fa referència a la cooperació entre empreses en la prestació de
formació. Les empreses del grup es complementen entre elles en la prestació de
formació professional pràctica, en cas que l’empresa formadora no sigui capaç d’oferir
algunes matèries.
La formació en grup en el context internacional es produeix en relació amb la cada
vegada més freqüent creació de xarxes internacionals de processos empresarials i de
treball a dins i entre les empreses (p. ex. xarxes de proveïdors), mentre que també
ajuda a garantir una millor coordinació i creació de xarxes de les ofertes educatives
proveïdes des del sector públic (p. ex. “Learning Regions”, “INTERREG”, “Life-long
Learning”).
Mitjançant la promoció de les habilitats professionals, socials i interculturals i la
familiarització dels formats amb un ampli espectre de tasques relacionades amb la
professió, la formació en grup fomenta la mobilitat i la flexibilitat professional.

QUALITY GUIDELINES

7

3. Formes d’educació transnacional2

3.7 Joint venture
Això implica la creació d’una unitat de negoci nova i legalment independent en la qual
dues o més empreses fundadores participen en el capital. A banda del capital, les
empreses fundadores acostumen a aportar una part important dels recursos pel que fa
a tecnologia, drets industrials, know-how tècnic o de màrqueting, i una seu. Les joint
ventures sovint prenen la forma d’una societat de responsabilitat limitada.
En cooperació educativa, ofereix l’avantatge d’unes condicions contractuals flexibles
que permeten l’aportació de know-how educatiu i la utilització de know-how local i els
canals de distribució dels socis comercials. Això, normalment, dóna lloc a interessos
conjunts en el màrqueting local dels productes educatius.
3.8 Contractes de cooperació
Els contractes de cooperació en educació transnacional cobreixen la cooperació en un
camp d’educació definit amb precisió entre dos proveïdors educatius o més. Regulen el
tipus i la naturalesa de la cooperació, així com les qüestions legals, financeres i d’altra
mena que hi estan relacionades. El contracte de cooperació és menys que una
institucionalització en termes de dret mercantil, però sovint constitueix el primer pas cap
a la creació d’una empresa conjunta.
Un acord de cooperació pot cobrir moltes formes de cooperació (p. ex. intercanvi de
professors i estudiants, elaboració conjunta de productes educatius, utilització conjunta
de recursos, programes d’estudi o formació en grup.
3.9 Agermanament
L’agermanament és un concepte en què els proveïdors educatius ofereixen programes
d’aprenentatge en què els estudiants poden treballar des del seu lloc de residència. En
una posterior fase presencial, el coneixement s’imparteix al país del proveïdor educatiu.
3.10 Ofertes d’educació virtual
A l’Aula Virtual, l’Internet fa la funció de mitjà de comunicació que uneix estudiants i
professors separats geogràficament. L’acord d’aprenentatge virtual permet, doncs, una
forma sincrònica d’aprenentatge. Es tracta d’una tecnologia que fa servir instruments
d’e-learning i les facilitats de comunicació de l’Internet (portals d’aprenentatge que hi ha
la Xarxa, sistemes de conferència, eTwinning). El mètode que s’utilitza més
freqüentment per ensenyar matèries és el curs en línia en viu.
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4.

Principis de cooperació

Per tal de desenvolupar una forma de cooperació que permeti les diferències entre els
sistemes educatius i les xarxes econòmiques, reconegui la necessitat d’igualtat i
reconeixement i satisfacció mútua dels socis, i garanteixi la reciprocitat que facilita el fet
de compartir de manera generalment equilibrada els avantatges i obligacions d’un pes
comparable, cal complir els següents principis:
(1)

(2)

3

4

5

6

7

Els proveïdors educatius s’han de respectar mútuament la independència, la
igualtat i la sobirania, i han de complir les lleis i normatives nacionals en vigor als
països dels seus socis de cooperació. S’han de comprometre a observar i
respectar els principis de conducta internacional que defineixen els següents
documents:
•
Codi de Conducta de les Nacions Unides per a les Corporacions
Transnacionals3;
•
Principis de Governança Corporativa de l’OCDE4;
•
Codi de Conducta del Consell Europeu/UNESCO per a les Corporacions
Transnacionals5;
•
Responsabilitat Social Corporativa (RSC)6;
•
L’Estàndard Internacional ISO 26000: Assessorament sobre Responsabilitat
Social7.
Els socis han d’acceptar el principi de benefici mutu:
•
Transferir el know-how pel benefici mutu;
•
Protecció dels interessos dels socis dels projectes de cooperació, inclosa la
protecció legal d’actius de tot tipus;
•
Garantir el suport mutu necessari i la informació en la implementació de
contractes per tal de garantir els requisits i la qualitat tècnica necessària;
•
Utilització del potencial econòmic contingut en una cooperació mútuament
avantatjosa i mútuament complementària.

Esborrany del Codi de Conducta de les Nacions Unides per a les Corporacions Transnacionals, UNCTAD, 1996,
vol. I. pp. 161-171
PUBLICACIONS DE L’OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 PARÍS CEDEX 16, IMPRÈS A FRANÇA (00 2004 1M
5 P) – Núm. 82701 2004
Codi de Bones Pràctiques del Consell d’Europa/UNESCO en la Prestació d’Educació Transnacional; Consell
d’Europa/UNESCO, 2000; (adoptat pel Comitè de la Convenció de Reconeixement de Lisboa a la seva segona
reunió, Riga, 6 de juny de 2001)
Es tracta dels dos pactes de l’ONU sobre drets civils i polítics així com econòmics, socials i culturals, els
Convenis de l’ONU sobre Drets de la Dona, Drets de l’Infant, la Convenció Contra la Tortura, la Convenció per
Eliminar la Discriminació Racial, i la Convenció sobre la Protecció dels Drets de Tots els Treballadors Immigrants
i els Membres de les Seves Famílies. Els estàndards centrals de l’OIT, basats en les vuit convencions centrals,
núms. 29, 87, 91, 105, 128, 182 (reconegudes com a legalment vinculants per 112 dels 177 estats membres)
descriuen els següents drets i principis: llibertat de reunió i el dret al conveni col·lectiu; prohibició del treball
forçat; no discriminació a la feina; i la prohibició del treball infantil. Per ratificar-ne la seva vigència, podeu
consultar http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm. Tots els membres de l’OIT, tanmateix, estan
vinculats per la Declaració dels Principis Fonamentals i Drets Laborals de l’OIT de 1998, que es basa en els
quatre Principis i Drets Laborals fonamentals anteriorment esmentats, regulats a les vuit convencions centrals de
l’OIT.
ISO/WD 26000
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4. Principis de cooperació

(3)

(4)

(5)

10

Respectar els drets humans i les llibertats bàsiques, inclosos la llibertat de
pensament, consciència, religió o creença. Comprendre i respectar totes les
persones, les seves cultures, civilitzacions, valors i formes de vida, incloses les
cultures ètniques natives i les cultures d’altres nacions:
•
Prevenció de la discriminació i respecte i reconeixement per a tots els
empleats, professors i estudiants, amb independència de sexe, raça,
nacionalitat, origen ètnic, color, edat, discapacitat, orientació sexual, religió,
postura política, ascendència o rerefons social;
•
Tractament igualitari per a homes i dones (integració des de la perspectiva
del gènere). Disseny de les estructures de treball que tingui en compte el
gènere;
•
Respecte per les convencions culturals;
•
Respecte per als objectius i valors socioculturals;
•
Permetre la diversitat sociocultural a través de les mesures socials per als
grups objectiu.
Respectar els interessos del país en què s’ofereixen els serveis d’educació:
•
Respectar la sobirania nacional i el compliment de les lleis, les normatives i
les pràctiques administratives domèstiques;
•
Tenir en compte les prioritats econòmiques i els objectius de
desenvolupament, per tal de fer una contribució duradora al creixement
econòmic, social i ecològic;
•
Fer participar d’altres parts implicades en les activitats previstes;
•
Complir els estàndards nacionals i internacionals de protecció dels
consumidors;
•
Complir les normatives nacionals sobre protecció mediambiental i els
estàndards internacionals en aquest camp.
Buscar formes i condicions de cooperació adients amb la consideració deguda
pels interessos i el potencial conjuntament definits:
•
Utilitzar totes les formes de cooperació que van més enllà del marc de
cooperació convencional i intercanvi d’estudiants;
•
Millorar els coneixements mutus en els camps econòmic, científic, tècnic,
social, legal, cultural i humanitari;
•
Crear vincles duradors per assegurar una cooperació educativa a llarg
termini i exhaustiva;
•
Eliminar conflictes en un esperit de cooperació per assolir uns resultats
ràpids i justos. Utilitzar estratègies de resolució de conflictes contrastades (p.
ex. reunions de resolució de conflictes, arbitratge, mediadors);
•
Facilitar l’experiència pràctica en cooperació intercultural;
•
Crear les condicions de treball apropiades per al personal implicat en la
implementació de projectes de cooperació.
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4. Principis de cooperació

(6)

(7)

Preparació de professors i formadors per a la instrucció en un entorn
internacional:
•
Motivació per al treball posterior, identificació amb els objectius (paper del
compromís personal);
•
Desenvolupament de la capacitat d’apreciar els grans beneficis de la
diversitat cultural d’individus, grups i nacions;
•
Transmissió del coneixement sobre diversos països i desenvolupament de
competència intercultural;
•
Proporcionar les habilitats lingüístiques necessàries per a la negociació;
•
Proporcionar unes habilitats metodològiques, tècniques i socials
equilibrades;
•
Sensibilitzar davant dels problemes de gènere i permetre trobar-hi una
resposta adient;
•
Impartir una didàctica que sensibilitzi des del punt de vista cultural i que
satisfaci els requisits de l’aprenentatge continuat.
Harmonització d’estàndards:
•

•

5.

En l’elaboració tant de l’harmonització d’estàndards com de
l’estandardització de procediments de certificació, que és un mitjà important
d’estrènyer els vincles de cooperació, cosa que facilita el desenvolupament
de la cooperació i en millora l’efectivitat, els proveïdors educatius
transnacionals s’han d’esforçar per aconseguir una cooperació que compleixi
uns criteris de qualitat uniformes i, si és possible, els mateixos estàndards de
Gestió de la Qualitat.
Els proveïdors educatius transnacionals reafirmaran el seu interès en una
harmonització internacional d’estàndards. Faran tot el que sigui a les seves
mans per donar suport al procés d’estandardització internacional en el camp
de l’educació i l’aprenentatge endegat per l’Organització Internacional per a
l’Estandardització i la Unió Europea.

Competència Intercultural

La competència intercultural suposa saber com interactuar amb persones d’altres
cultures en benefici de totes les parts implicades i tenir capacitat d’aplicar aquests
coneixements de manera sinergètica en les situacions rellevants. Internament, això té
aplicació en la composició multicultural de grups, de manera externa a cada interacció,
per exemple amb socis comercials estrangers o participants en processos
d’aprenentatge interculturals.
L’educació transnacional pretén aprofundir la consciència i el coneixement entre
estudiants i professors de les cultures i costums dels països participants. Els professors
haurien de ser capaços de transmetre els seus coneixements especialitzats amb la
consideració deguda per les diferents tradicions culturals de la socialització educativa.
El disseny d’uns processos d’aprenentatge exitosos requereix desenvolupar les
habilitats interculturals següents:
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5. Competència Intercultural

(1)

(2)

(3)

12

Comprensió bàsica de la cultura pròpia i de l’estrangera:
•
Transmetre informació sobre el país col·laborador: valors, símbols,
problemes de gènere, dades històriques;
•
Crear consciència dels tipus de comportament generals del col·laborador,
incloses les diferències en els problemes de gènere;
•
Crear consciència sobre la identitat cultural pròpia i recollir informació sobre
com es percep la pròpia nació al país col·laborador;
•
Informar sobre la situació política, econòmica i legal actual;
•
Fer del processament d’informació el tema de cooperació, incloent-hi
l’estructura del sistema educatiu i informació sobre el proveïdor educatiu;
Comunicació i acció en situacions interculturals:
•
Coneixement d’idiomes;
•
Capacitat per dur a terme una metacomunicació culturalment apropiada;
•
Empatia i tolerància d’ambigüitat;
•
Capacitat per adaptar-se als diferents hàbits de comunicació;
•
Capacitat i voluntat de crear sinèrgies;
•
Considerar el temps com una convenció cultural i tractar-lo en conseqüència;
•
Marcar la pauta de les converses a la fase del contacte;
•
Crear una atmosfera constructiva per a totes les parts implicades per
treballar i parlar;
•
Capacitat i voluntat de negociar junts els estils de comunicació tenint en
compte les tasques a realitzar i els problemes;
Negociacions i conflictes interculturals:
•
Respectar les diferents cultures de negociació;
•
Adquirir i comprovar el coneixement dels socis negociadors;
•
Tenir en compte els interessos de les dues parts, tot considerant els
problemes de la situació de l’altra part;
•
Arribar a un acord sobre el procediment;
•
Voluntat de reflexionar de manera crítica sobre el comportament propi en un
conflicte;
•
Voluntat en els conflictes interculturals d’escoltar les opinions dels altres
(acceptar la discrepància);
•
Demostrar la capacitat de fer front als conflictes en contextos en què les
estratègies de resolució de conflictes aplicades difereixen de les utilitzades al
context cultural propi;
•
Formular punts de vista conjunts en el curs de la negociació;
•
Aplicar maneres de formular preguntes interculturalment apropiades;
•
Obtenir feedback i reflexionar sobre l’estatus de les negociacions;
•
Buscar alternatives i superar les tàctiques obstruccionistes en les
negociacions.
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT

6.

Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT

Les DIRECTRIUS DE QUALITAT són una ampliació del MODEL EN ETAPES de la
GESTIÓ DE QUALITAT fixat al PAS 1037:2004. A la matriu inclosa a les pàgines
següents se segueix de manera sistemàtica l’estructura d’aquest estàndard amb el total
de més de 70 grups de requisits organitzats en quatre categories principals:
1.
Gestió i desenvolupament de l’organització educativa;
2.
Aportació i desenvolupament dels membres de la plantilla, del personal docent i
de la infraestructura per a l’aprenentatge;
3.
Concepció, implementació i avaluació d’ofertes educatives; i
4.
Mesurament, anàlisi i millora dels processos educatius.
Aquestes categories principals de requisits també es corresponen amb els quatre
processos principals en què es basa el MODEL EN ETAPES de la GESTIÓ DE LA
QUALITAT.

Gràfic: Model d’un Sistema de Gestió de la Qualitat orientat als processos que compleix l’STUFEN-MODELL® de
GESTIÓ DE LA QUALITAT

Com que les DIRECTRIUS DE QUALITAT són un complement del Sistema de Gestió
de la Qualitat existent, només contenen aquests requisits pel que fa referència a
l’aspecte transnacional de la Gestió de la Qualitat (columna 6: requisits addicionals que
ha de satisfer el disseny de la qualitat de l’educació transnacional). Per facilitar
l’assignació de requisits transnacionals als requisits generalment vàlids del MODEL EN
ETAPES de GESTIÓ DE LA QUALITAT, però, es tornen a enumerar els requisits
bàsics del MODEL EN ETAPES de GESTIÓ DE LA QUALITAT a la columna 5 de la
matriu següent.
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT

Categories de requisits i
requisits del MODEL EN
ETAPES de la GESTIÓ DE
LA QUALITAT (columna 5)

Principals categories de
requisits

Requisits addicionals que ha
de satisfer el disseny de
qualitat de l’educació
transnacional (columna 6)

Etapes de requisits a les
quals s'apliquen les
DIRECTRIUS DE QUALITAT
(columnes 2 a 4)

La definició de les etapes Bàsica, Estàndard i Excel·lència previstes al MODEL EN
ETAPES de GESTIÓ DE LA QUALITAT, així com la seva assignació als requisits
individuals, s’ha mantingut inalterada (columnes 2 a 4). Això deixa clar a quines etapes
de requisits s’apliquen les DIRECTRIUS DE QUALITAT.
Els requisits presentats en cursiva s’haurien d’implementar sempre que es puguin
aplicar. Als efectes de la certificació, no cal satisfer aquests requisits.
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits

1

8

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

Gestió i desenvolupament de l’organització educativa

1.1

Desenvolupament de l’estratègia i avaluació regular
Documentar estratègia
Especificar ritme d’actualització
Registrar les avaluacions

▪ Definir uns objectius clars, verificables a l’hora d’internacionalitzar
l’organització, assegurant-se que aquests objectius es corresponen amb les
formes individuals de serveis d’educació transnacionals8
▪ Desenvolupar les estratègies per a aquestes diferents formes de serveis
d’educació transnacionals en un procés d’ajust conjunt, de manera que es
garanteixi que l’estratègia es desenvolupa de manera conjunta en el cas dels
acords de cooperació internacional (objectius comuns)
▪ Definir esferes de competència en els serveis d’educació transnacionals
▪ Fer que els processos i els documents operatius relatius al vostre compromís
internacional siguin transparents i de fàcil accés per als vostres socis
internacionals

1.2

Principi rector i política de qualitat
Documents actualitzats sobre el principi rector i la política de
qualitat orientada als clients de l’organització educativa

▪ Fer de la internacionalització de l’organització un principi rector amb especial
atenció al desenvolupament de competències interculturals i als objectius
específics de gènere
▪ Considerar que la diversitat cultural té el potencial adient per a la sinergia i
gestionar-la en conseqüència
▪ Desenvolupar una política de qualitat en el camp de la formació professional
bàsica i avançada, tenint en compte els criteris i els estàndards educatius
europeus

1.3

Objectius empresarials i de qualitat
▪ Desenvolupar uns indicadors de qualitat per a la cooperació transnacional
Documentar els objectius d’una manera precisa i verificable ▪ Tenir en compte els objectius internacionals per a la formació professional
bàsica i avançada a l’hora d’establir els objectius empresarials i de qualitat,
Registrar la implementació dels projectes de millora per a cada
segons els hagi desenvolupat, per exemple, la Unió Europea
exercici fiscal
▪ Adaptar els objectius empresarials i de qualitat als requisits educatius
Determinar uns objectius mesurables i verificables especificats
internacionals i garantir-ne la verificabilitat amb l’ajuda de xifres
per a cada àrea individual, tenint en compte que hi ha una relació
característiques.
directa amb la política de qualitat

L’exportació de l’educació com a servei transfronterer, els serveis educatius oferts a residents d’altres països, els serveis educatius prestats localment a l’estranger per personal docent del
país d’origen o per personal local, la cooperació educativa internacional a l’estranger o la cooperació educativa internacional transfronterera.
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

1.4

Planificació comercial
Determinar el desenvolupament de la demanda que generen els
mercats educatiu i laboral
Identificar planificacions relacionades amb les àrees de negoci
respectives (ofertes educatives, volum de negocis, rendibilitat i
solvència)
Presentar cicles de vida (cicles de mercat) per als productes
educatius més importants

▪ Els objectius perseguits, és a dir,
▫ internacionalització de l’organització,
▫ obertura estratègicament orientada dels mercats internacionals, i
▫ establiment d’acords de cooperació internacional
▪ s’han de documentar de manera adient pel que fa a estudis de mercat, la
planificació de segments de negoci (especialment des del punt de vista de la
rendibilitat), i dels cicles de vida dels productes
▪ Recordar la necessitat de coordinació estreta amb els socis internacionals
▪ Assegurar-se que els serveis d’educació transnacionals oferts compleixen la
legislació nacional, així com les normes i costums internacionals
▪ Participació adient per part d’homes i dones en cooperació internacional

1.5

Estructura organitzativa i operativa, incloses les àrees
comercials i la cooperació
Il·lustrar l’organització (p. ex. diagrama organitzatiu, descripció
del lloc de treball, matriu de funcions, regles de treball,
identificació i interacció entre processos comercials)
Garantir la participació dels membres del personal (p. ex.
especificar àrees de responsabilitat)
Nomenar les parts implicades i els socis de cooperació

▪ Especificar exactament les àrees de responsabilitat implicades en la
internacionalització de l’organització
▪ Adaptar l’estructura organitzativa als requisits dels serveis d’educació
transnacionals
▪ Assolir un acord sobre les normes que regeixen el treball en equip intercultural
per al projecte d’educació transnacional

1.6

Provisió de recursos
Definir els requisits relatius a recursos, proporcionar i mantenir
recursos (p. ex. personal, infraestructures, entorns de treball i
d’aprenentatge) d’una manera específica per a les respectives
àrees comercials i grups objectiu

▪ Definir els recursos necessaris d’acord amb els requisits educatius
internacionals i els estàndards internacionals de l’educació professional
▪ Planificar els recursos per a la internacionalització de l‘organització amb la
deguda consideració dels trets peculiars de rendiment de la inversió en negocis
internacionals
▪ Tenir en compte el problema de gènere en la planificació de recursos,
especialment pel que fa als requisits de mobilitat transfronterera i a les
diferències en el nomenament de personal docent femení
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

1.7

Disponibilitat de documents i dades
▪ Proporcionar documents i dades en els idiomes dels països participants o en
l’idioma comú acordat
Posar a disposició de les persones implicades documents vàlids i
les dades disponibles
▪ Assegurar-se que les dades necessàries estan disponibles en les diverses
seus internacionals. S’haurien de crear unes plataformes de comunicació i
documentació d’última generació amb aquesta finalitat
▪ Proporcionar documents i dades relacionats especialment amb la qualitat per al
personal docent i per a la resta de personal responsable d’implementar el
procés d’educació a les diverses seus internacionals

1.8

Informació i comunicació dins del negoci
Preparar processos de comunicació formal (p. ex. reunions de
negocis i de projectes i similars), registrar resultats, seguir-ne la
implementació
Fomentar la comunicació informal

▪ Aportar els mitjans i les instal·lacions per a una comunicació informal
transfronterera i transcultural oberta
▪ Regular la comunicació formal i adaptar-la als estàndards internacionals
▪ Tenir en compte degudament la cultura del país de destí i els diferents estils de
comunicació en el foment de la comunicació formal i informal

1.9

Control
Introduir i mantenir un sistema de control basat en indicadors i
xifres característiques relacionades amb la gestió comercial i els
processos educatius
Registrar les dades sobre el mercat educatiu en relació amb els
continguts, l’abast, la duració, els costos i els resultats
relacionats amb la mediació i l’aplicació

▪ Acordar uns indicadors i unes xifres característiques conjuntes per a
cooperació, amb el degut respecte de les obligacions nacionals i internacionals
relacionades amb la informació financera
▪ Desenvolupar un sistema de control específic per a la cooperació internacional
▪ Institucionalitzar una reflexió permanent i oberta sobre els processos com un
component desitjable de cooperació

1.10

Cooperació i xarxes
Desenvolupar sistemàticament la cooperació i xarxes amb
negocis, grups d’interès comuns, i altres organitzacions
educatives i clients

▪ Tenir en compte les condicions específiques i els requisits de la col·laboració
transnacional en el desenvolupament de la cooperació i les xarxes
internacionals
▪ Garantir la cooperació contínua amb els socis internacionals de cooperació i de
la xarxa
▪ Definir els drets i deures dels socis participants en contractes entre ells sobre
una base legalment vinculant

1.11

Gestionar la inspecció de l’organització
▪ Definir processos internacionals per a la inspecció de la gestió de l’organització
Aportar evidències de la inspecció documentada i regular (com a
mínim anual) de la gestió mitjançant un procediment definit de
recollida d’informació, implementació i interpretació
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

1.12

Responsabilitat del Sistema de Gestió de la Qualitat
Garantir la responsabilitat en la gestió (aquesta responsabilitat
es pot delegar en un membre del personal directiu de
l’organització)

1.13

Efecte exemplar dels membres del personal directiu
▪ Efecte exemplar del personal directiu a l‘hora de traduir la visió de la
internacionalització en una acció empresarial concreta i respectar els requisits i
Es registra el disseny actiu de la visió, la missió i el plantejament
principis interculturals
de valors
▪
Els membres del personal directiu han de donar exemple d’interculturalitat a
Els membres del personal directiu promouen els processos
l’empresa
d’aprenentatge d’una manera demostrablement sistemàtica

1.14

Participació en el desenvolupament i la millora del sistema
de gestió
Aportar evidències dels plans de funcionament i exemples
pràctics d’activitats personals

▪ Avaluar l’experiència transnacional amb el personal a partir dels Sistemes de
Gestió de la Qualitat propis de l’empresa, estar oberts a l’experiència dels socis
a l’hora de dissenyar el vostre propi Sistema de Gestió de la Qualitat
▪ Reflectir les diferències culturals en la percepció de poder, autoritat i lideratge
en relació amb les comunicacions obertes amb els implicats

1.15

Comunicació amb les parts implicades
Identificar les parts implicades, especificar normatives i mitjans
de comunicació

▪ Tenir en compte la cultura comunicativa de les parts implicades estrangeres
▪ Deixar palesa l’acceptació de la seva identitat cultural i la seva forma de vida

1.16

Motivació, suport i reconeixement dels membres del
personal
Garantir uns incentius morals i materials adients (p. ex. gestió
per objectius)

▪ Tenir en compte els requisits especials de la mobilitat transnacional i la
competència intercultural, inclòs el coneixement d’idiomes estrangers per part
dels empleats

1.17

Identificació i disseny de processos estratègics clau
Aportar evidències d’una designació concreta de processos clau
(p. ex. anàlisis SWOT) així com exemples de processos
estratègics clau que hagin tingut èxit

▪ Garantir un intercanvi d’experiència entre els socis de la cooperació educativa
internacional per tal d’identificar i donar forma als processos clau
▪ Tenir en compte les estratègies educatives europees
▪ Reflexió conjunta sobre les peculiaritats dels processos d’aprenentatge i
educació i els reptes i oportunitats que suposen per al projecte actual
▪ Reflexió i formació d’una didàctica interculturalment apropiada i relacionada
amb el grup objectiu
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

2

Assignació/Aportació i desenvolupament dels membres de la plantilla, del professorat i de la infraestructura per a
l’aprenentatge

2.1

Desenvolupar personal (membres de la plantilla i professors)

2.1.1

Desenvolupament de competències
▪ Desenvolupar una competència intercultural d’acord amb els camps de
competència estipulats a l’apartat 5
Mostrar una estructura de requisits metòdica (p. ex. matriu de
competències), inclosos objectius relacionats amb el
▪ Internacionalitzar l’organització educativa formant el personal amb un bon
desenvolupament per als membres de la plantilla i els professors
coneixement d’idiomes estrangers
▪ Adquirir coneixements i experiència culturals específics i a punt per aplicar en
relació amb el país/països de destí
▪ Garantir la mobilitat transnacional del personal implicat
▪ Crear una matriu de competències internacional per al personal docent, tenint
en compte els mercats laborals de cada país

2.1.2

Satisfacció i motivació dels membres del personal
Registrar i interpretar la satisfacció dels membres del personal
amb regularitat (com a mínim cada dos anys)
Establir uns objectius concrets i avaluacions de tendències

▪ Augmentar el grau d’acceptació envers la internacionalització de l’organització
educativa entre tots els membres del personal i motivar-los a donar suport a
aquest objectiu
▪ Motivar els professors i la resta del personal per a la cooperació europea i
internacional amb la consideració deguda per canviar els requisits de
competències

2.1.3

Informació, comunicació i augment de la sensibilitat envers
els productes i serveis educatius
Dur a terme i documentar titulacions internes
Especificar responsabilitats concretes per als productes i
processos educatius

▪ Incrementar el coneixement per part del personal de les tendències i
estàndards internacionals en el desenvolupament i implementació de productes
i serveis educatius

QUALITY GUIDELINES
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

2.1.4

Desenvolupament sistemàtic de competències i participació ▪ Acordar uns objectius i tasques concrets en relació amb les titulacions per
dels membres del personal
desenvolupar la competència del personal per a la internacionalització de
l’organització educativa
Documentar els processos de desenvolupament de
competències i participació
▪ Utilitzar l’experiència obtinguda pel personal en cooperació educativa
internacional per al desenvolupament sistemàtic de competències
Especificar els objectius relatius a les titulacions internes,
planificar mesures
Avaluar els progressos en les competències

2.1.5

Avaluació i selecció de professors
Definir uns criteris d’avaluació concrets per a les titulacions i la
competència dels professors
Especificar procediments per a l’avaluació regular
Aplicar uns procediments de selecció adients per satisfer els
requisits de les ofertes educatives concretes

▪ Definir competències interculturals com ara criteris per a l’avaluació i selecció
de professors i distingir-los tenint en compte els requisits especials de les
activitats planificades per internacionalitzar l’organització educativa
▪ Garantir que tots els implicats tenen la mateixa qualitat i els mateixos
estàndards per a les institucions educatives transnacionals i que el personal
docent compleix aquests requisits
▪ Establir procediments per comprovar-ne les habilitats interculturals i, si s’escau,
lingüístiques

2.1.6

Gestió de personal
Garantir la gestió del personal sobre la base de les valoracions i
la fixació d’objectius, si s’escau

▪ Garantir que els membres del personal internacional tenen les coordenades
multiculturals i de gènere que necessiten per treballar
▪ Estandarditzar els criteris d’avaluació

2.1.7

Integrar els professors com a socis actius
Designar els professors seleccionats com parts implicades del
negoci

▪ Aprofitar les competències especialitzades i interculturals específiques dels
professors per internacionalitzar l’organització educativa
▪ Garantir el compromís i la continuïtat del personal

2.1.8

Desenvolupament sistemàtic de personal tant per a
membres de la plantilla com per al professorat
Garantir el desenvolupament del personal sobre la base dels
objectius comercials, valoracions de personal i gestió per
objectius

▪ Preparar el personal de manera sistemàtica per als requisits específics
d’internacionalització amb la perspectiva de permetre’ls fer front a la dinàmica
de les situacions d’aprenentatge intercultural específiques del procés
▪ Orientar els objectius de desenvolupament personal als requisits especials de
les activitats estrangeres planificades
▪ Desenvolupar l’habilitat que permeti reconèixer la discriminació per gènere als
materials docents i en les situacions d’aprenentatge i indicar la resposta adient
en un entorn intercultural

QUALITY GUIDELINES
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

2.1.9

B

S

E

Requisits

Diàleg, comunicació i aprenentatge conjunt
Desenvolupar formes innovadores de comunicació i processos
d’aprenentatge en les organitzacions educatives
Utilitzar-les per als processos clau de desenvolupament
organitzatiu
Aportar evidències dels processos clau duts a terme

2.2

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

▪ Dur a terme processos d’aprenentatge conjunts amb els socis transnacionals
▪ Celebrar reunions de treball transnacional entre la direcció i el personal i
establir contactes personals
▪ Adaptar-se als diferents hàbits culturals i trobar un estil de treball acceptable i
centrat en els resultats (p. ex. establir temps i temes fixes, documentar resultats
en protocols)

Determinar, aportar i mantenir una infraestructura d’aprenentatge

2.2.1

Edificis, equipament, inclosa infraestructura informàtica
▪ Prestar una atenció proporcionada als requisits especials de les activitats
planejades per a la internacionalització de l’organització educativa, els
Documentar l’equipament adient i dissenyar les instal·lacions
estàndards nacionals dels països d’origen i els estàndards internacionals
docents (tenint en compte els requisits legals)
▪
Assegurar que la infraestructura local de l’organització educativa correspon
Concebre i documentar degudament la gestió de recursos (p. ex.
amb una educació basada en la qualitat
pla d’inversió), incloent-hi inversions en substitucions, tenint en
compte les formes modernes d’aprenentatge
▪ Proporcionar una infraestructura informàtica adient per als processos de
comunicació transnacional

2.2.2

Entorns de treball i d’aprenentatge
Dissenyar entorns de treball i d’aprenentatge d’una manera
sistemàtica, prestant atenció a la salut i a la seguretat laboral,
així com als aspectes ergonòmics
S’ha de demostrar que es compleixen els requisits
Desenvolupar i documentar els serveis per a una atenció adient
als participants

▪ Proporcionar el suport logístic adient per organitzar visites d’estudi
▪ Ajudar els participants estrangers, especialment les persones desfavorides, a
adaptar-se a un entorn d’aprenentatge i de vida diferents
▪ Ajudar els participants estrangers a resoldre problemes que podrien impedir els
seus progressos en l’aprenentatge
▪ Proporcionar informació sobre el dia a dia i ajudar a prendre les precaucions
adients
▪ Assegurar la disponibilitat d’aquests mecanismes de suport en tot moment

2.2.3

Condicions contractuals bàsiques
Els termes i condicions generals han de contenir normatives
clares i entenedores per als clients pel que fa als serveis
educatius

▪ Arribar a acords contractuals relatius a les formes de cooperació a partir de
contractes marc
▪ Regular el marc contractual relatiu a les formes d’educació transnacional
(secció 3) sobre una base legalment vinculant, inserir els contractes en un marc
format a partir dels principis de cooperació estipulats a l’apartat 4
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits

2.2.4

Equipament per a “l’educació in situ”
Definir recursos per a projectes educatius flexibles a les
instal·lacions del client
Donar directrius per a tècniques adients de presentació,
informàtiques, apunts i similars

2.2.5

Cartera per a les tecnologies educatives
Avaluar les tecnologies educatives (p. ex. de conformitat amb el
mètode de cartera), especialment en relació amb el mercat i el
potencial de creixement

2.3

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

Associacions amb professors

2.3.1

Integració de professors en el desenvolupament del negoci ▪ Implicar els professors en la internacionalització de les organitzacions
educatives, aprofitant la seva experiència i habilitats específiques
Definir formes i comissions per integrar els professors en el
funcionament de les organitzacions educatives (p. ex. mitjançant ▪ Fomentar les propostes per millorar la cooperació internacional i implementarreunions estratègiques, brainstorming, participació a les reunions
les
de personal i similar)

2.3.2

Participació dels professors als projectes educatius
Preparar i registrar l’estimulació i integració de professors pel
que fa a l’adquisició, preparació, implementació i resultats dels
cursos educatius

▪ Especificar exactament les tasques dels professors pel que fa a la
internacionalització de l’organització educativa
▪ Implicar activament els professors en l’adquisició de clients i el
desenvolupament de nous productes educatius internacionals

2.3.3

Establiment i participació en xarxes
Aportar evidències de la participació activa en les xarxes
educatives i de negocis

▪ Fomentar l’establiment de xarxes transnacionals entre professors
▪ Desenvolupar formes i mètodes adients de participació activa de professors en
el treball internacional de l’organització educativa
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

Requisits

2.4

Gestió de coneixements
Aportar evidències d’un procediment sistemàtic d’adquirir
coneixements i transferir-los al negoci
Aplicar principis d’ordenació i emmagatzematge de
coneixements
Definir instruments i normatives en relació amb els stocks de
coneixements
Especificar procediments per eliminar i arxivar coneixements
obsolets

2.5

Recursos financers
▪ Desglossar amb exactitud els requisits financers per a la internacionalització de
l’organització educativa
Documentar la determinació sistemàtica de la demanda i la
planificació financera i un control financer adient per tal d’aportar
evidències de la capacitat econòmica

2.6

Planificació estratègica de negocis, inclosa la gestió de
riscos
En la pràctica comercial, aplicar i registrar els mètodes i
instruments adients (p. ex. quadre de comandament integral,
taula d’avaluació de riscos)

▪ En el desenvolupament del vostre personal i en el desenvolupament de
productes educatius s’ha de fer un ús sistemàtic de la interculturalitat,
l’emergència d’estratègies d’educació europees, i l’experiència procedent
d’altres països
▪ S’ha de tenir en compte la necessitat d’una gestió del coneixement multilingüe

▪ Tenir en compte de manera documentada i adient els riscos que suposen les
transaccions transnacionals

3

Concepció, implementació i avaluació de les ofertes educatives

3.1

Màrqueting educatiu

3.1.1

Demandes educatives dels clients
▪ Registrar els requisits educatius dels clients transnacionals amb la deguda
consideració de les condicions i requisits específics del país
Registrar i tenir en compte les demandes educatives respectives
▪
Demostrar el coneixement dels grups objectiu dels clients i els seus requisits
Aportar evidències de la cooperació amb els clients
educatius
▪ Demostrar el coneixement de les estructures educatives, així com dels
sistemes de formació bàsica i avançada al país rellevant
▪ Tenir especialment en compte les oportunitats d’aprenentatge en relació amb la
integració lingüística, social i cultural
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

3.1.2

Desenvolupament de les demandes del client
Aportar evidències d’una metodologia i la seva aplicació regular
a les anàlisis de demanda educativa
Avaluar el desenvolupament de la demanda

3.1.3

Informació client/usuari
▪ Garantir que hi ha informació disponible en tots els idiomes rellevants
Aportar informació orientada als clients/participants sobre ofertes ▪ Tenir en compte les condicions específiques del país i els factors externs de
educatives a través dels mitjans apropiats
comunicació
▪ Garantir la descripció apropiada i fiable dels serveis d’educació en la informació
client/usuari
▪ Fer transparents les diferències en l’avaluació de certificats per part
d’associacions professionals i altres corporacions rellevants al país d’origen i al
país on es duu a terme la formació

3.1.4

Comunicació interactiva amb el client
Aportar evidències d’una comunicació sistemàtica amb el client
mitjançant l’intercanvi d’informació i el diàleg, fent servir
comunicacions socials i tècniques

▪ Decidir si la comunicació amb el mercat s’ha de dur a terme sobre una base
estandarditzada o regionalitzada
▪ En les comunicacions interactives amb els clients, tenir en compte la cultura del
país de destí i els mitjans de comunicació específics disponibles
▪ Crear xarxes de clients transnacionals

3.1.5

Avaluació dels requisits dels clients
Garantir que es realitza una inspecció sistemàtica dels
contractes que inclogui els requisits tant dels directors com dels
participants

▪ A l’hora de revisar els contractes, tenir en compte els diferents sistemes legals i
nocions del dret amb la deguda consideració per les fonts nacionals i
internacionals de dret internacional i privat
▪ Formular unes disposicions clares i transparents per tractar els conflictes de
dret entre totes les parts contractants

3.1.6

Gestió de clients
Introduir i registrar un sistema de gestió de clients

▪ En la gestió dels clients, tenir en compte les diferències culturals a l’hora de
tractar amb els clients i també en els instruments de fidelització dels clients
utilitzats, així com en les diverses normatives de protecció de dades
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

Requisits

3.2

Assessorament relacionat amb l’educació

3.2.1

Assessorament sobre ofertes educatives
Donar a les parts interessades i als participants assessorament
relacionat amb les ofertes educatives i els respectius requisits
Provar de manera demostrable la titulació com a prerequisit per
celebrar un contracte amb els participants

▪ A l’hora d’assessorar els clients transnacionals, tenir en compte de forma
documentada els requisits i condicions específics del país
▪ Aportar documentació vinculant del pla d’estudis, la duració dels diversos
cursos i el tipus de certificat concedit en cada curs, i lliurar-la als participants
▪ Utilitzar aquest certificat per comprovar la comparabilitat del material que
s’ensenya als cursos del país d’origen i del de destí
▪ Demostrar coneixements d’educació i del món laboral als països rellevants com
a condició per a un assessorament adient

3.2.2

Assessorament relacionat amb l’aprenentatge
Aplicar una metodologia flexible per donar assessorament sobre
aprenentatge individual
Introduir, aplicar i documentar mètodes per promoure els
processos d’aprenentatge individual

▪ Desenvolupar uns mecanismes adients per fer el seguiment dels progressos
dels participants estrangers
▪ Garantir que es disposa de mecanismes de suport per:
▫ ajudar els participants estrangers a adaptar-se amb èxit al nou entorn
d’aprenentatge i de vida
▫ ajudar-los a resoldre problemes que puguin obstaculitzar el seu progrés en
l’aprenentatge
▫ proporcionar informació sobre el dia a dia i ajudar a prendre les precaucions
adients

3.2.3

Assessorament relacionat amb l’educació per als negocis
Oferir assessorament sobre la demanda de titulacions de
l’economia
Donar suport als negocis i a les organitzacions pel que fa a les
estratègies educatives i de desenvolupament del personal

▪ Analitzar els requisits d’educació del mercat laboral internacional
▪ Oferir consultoria sobre educació en el camp de les titulacions professionals
necessàries
▪ Demostrar coneixements de l’economia, així com del sistema educatiu i laboral
al país en qüestió

3.3
3.3.1

Desenvolupament de noves ofertes educatives
Planificació del desenvolupament
Desenvolupar ofertes educatives de manera sistemàtica
mitjançant processos regulats
Documentar el pla de desenvolupament i designar-ne els
responsables
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

3.3.2

Requisits per a l’oferta educativa
Especificar els objectius, contingut, abast, mitjans i mètodes
educatius d’una manera orientada cap als grups objectiu i cap
als objectius educatius
Determinar les disposicions legals i d’altre tipus que s’han de
considerar
Incloure l’experiència dels cursos anteriors
Desenvolupar ofertes educatives flexibles aplicant noves formes
d’aprenentatge

▪ Definir els objectius, el contingut, l’abast, els recursos i els mètodes educatius
amb la deguda consideració per les condicions culturals específiques del país
de destí
▪ Assegurar que les titulacions obtingudes tenen un valor equivalent en la
mesura que satisfan els requisits tant del país emissor com del receptor
▪ Per a aquells directament implicats en els serveis d’educació transnacionals,
establir regles de conducta relatives a:
▫ la salvaguarda dels interessos dels participants
▫ la qualitat del servei educatiu
▫ la conveniència dels establiments en què es presten els serveis d’educació
▫ la dimensió intercultural i específica dels gèneres
▪ Assumir la responsabilitat com a institucions educatives per certificar els
resultats dels cursos
▪ Fer que el disseny dels certificats educatius sigui informatiu, atractiu i
transparent, deixant clara la seva relació amb els estàndards internacionalment
acordats, de manera que les titulacions es puguin avaluar més fàcilment per
part d’aquells a qui es presenten: institucions educatives, empresaris, etc.
▪ Garantir que els certificats inclouen dades sobre el tipus, la duració, el
contingut i els llocs de realització i l’idioma del curs com a informació obligatòria

3.3.3

Desenvolupament del pla d’estudis
Avaluar l’èxit dels objectius de desenvolupament a cada fase
individual, incorporant les parts implicades
Especificar els criteris, xifres característiques i indicadors per a la
Garantia de Qualitat i el desenvolupament de la qualitat durant la
implementació de les ofertes educatives i després
Documentar els resultats del desenvolupament (pla d’estudis)

▪ Tenir en compte les diferències en les cultures d’ensenyament i aprenentatge,
així com les tradicions i costums culturals dels clients estrangers
▪ Recordar la necessitat de reconeixement transnacional dels resultats
▪ Actualitzar de manera regular l’oferta i adaptar-la a les condicions del país de
destí
▪ Comprovar els requisits i la viabilitat de conformitat amb els criteris de qualitat
internacional i els criteris dels països participants

3.3.4

Verificació
Provar si el pla d’estudis satisfà els requisits especificats per a
l’oferta educativa
Registrar resultats i conclusions a partir de la verificació

▪ Incloure els requisits d’internacionalització en la verificació de l’oferta educativa
▪ Comprovar si les titulacions educatives realment es reconeixen sobre la base
de la matèria impartida i els certificats emesos
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

Requisits

3.3.5

Canvis en el pla d’estudis
Documentar de manera exhaustiva els canvis en el pla d’estudis
Determinar els efectes sobre les ofertes educatives en curs o
planejades i informar puntualment sobre els canvis als òrgans o
les persones implicades

▪ En els projectes internacionals i els acords de cooperació, introduir els canvis
prèvia consulta amb els socis i d’acord amb les àrees de responsabilitat
definides

3.3.6

Avaluació d’ofertes educatives
Comprovar com a mínim després de la primera aplicació d’una
oferta educativa de nou desenvolupament, i de manera regular
més endavant, si els requisits especificats per a l’oferta
educativa s’han satisfet completament i si els criteris
especificats, xifres característiques i indicadors són els adients
per assolir una Garantia de Qualitat i un desenvolupament de la
qualitat fiables
Dur a terme l’avaluació mitjançant mètodes reconeguts
Registrar els resultats i les conclusions de l’avaluació

▪ Desenvolupar procediments d’avaluació junt amb els socis participants i
coordinar-los
▪ Aplicar mètodes internacionals d’avaluació o que estiguin reconeguts als
països participants

3.3.7

Desenvolupament d’un perfil de rendiment específic
Desenvolupar i actualitzar regularment un perfil de rendiment
específic per a l’organització educativa amb referència a les
característiques específiques per matèria, sector i/o regió
Implicar els clients en el procés de desenvolupament

▪ Incloure les característiques específiques del país a l’hora de desenvolupar el
perfil de rendiment
▪ En l’elaboració del perfil, tenir en compte la necessitat de coordinar-se amb els
socis transnacionals

3.3.8

Cicle de vida de les ofertes educatives
Representar les ofertes educatives (models del cicle de vida)
prenent com a base els desenvolupaments del mercat

▪ Tenir en compte les diferències nacionals en els requisits i les expectatives dels
clients pel que fa a la duració del cicle de vida

3.4
3.4.1

Planificació de la implementació
Planificació relacionada amb els continguts, tècnica i dels
▪ Planificar els recursos de personal, materials i financers i aportar-los a temps
recursos
deixant la corresponent assignació per a les despeses addicionals que puguin
sorgir de les activitats transnacionals
Aplicar un procediment regulat per planificar els cursos educatius
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

Requisits

3.4.2

Planificació organitzativa
Aportar evidències dels models organitzatius i llistes de control
en relació amb la planificació organitzativa

▪ Adaptar els projectes organitzatius i les llistes de control a les condicions
concretes de l’empresa estrangera

3.4.3

Flexibilitat
Dur a terme les modificacions necessàries a temps (p. ex.
planificar les variants de la implementació)

▪ Crear i explotar les condicions adients per a una resposta flexible als canvis en
els negocis transnacionals
▪ Definir l’abast per a la discreció dels socis participants

3.5

Implementació

3.5.1

Implementació conforme a la planificació
Documentar el procés per implementar ofertes educatives en
relació amb els participants, inclosos els resultats

▪ Assegurar que la documentació en la implementació segueix els mateixos
termes de referència al nivell transnacional
▪ Posar la documentació a disposició del soci de cooperació segons les normes
acordades

3.5.2

Disseny dels processos d’aprenentatge orientat als
participants
Implementar de manera demostrable concepcions modernes
d’aprenentatge, mètodes per a la promoció de processos
d’aprenentatge individual i formes flexibles d’aprenentatge

▪ Tenir en compte degudament les tradicions culturals i costums especials dels
clients estrangers
▪ Definir clarament les titulacions especialitzades, lingüístiques i d’altres tipus
necessàries per assistir a un curs
▪ Tenir en compte la preparació especialitzada i lingüística i el suport necessari i
permetre els participants millorar els seus coneixements de llengües
estrangeres
▪ Sempre que sigui possible, fer una avaluació de les habilitats lingüístiques i
prestar suport en l’aprenentatge de l’idioma abans de marxar i al país de destí
▪ Tenir en compte degudament els requisits específics de gènere

3.5.3

Documentació i control de documents
Garantir un sistema metòdic per al control dels documents i
registres de les especificacions relacionades amb el procés

▪ Tenir en compte els requisits de multilingüisme, així com els estàndards,
normatives legals i costums relacionats amb la documentació

3.5.4

Comprovacions intermèdies
Garantir les comprovacions regulars de l’èxit de l’aprenentatge
(en relació amb els participants i amb el curs)

▪ Quan sigui necessari, programar i dur a terme comprovacions immediates
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

3.5.5

B

S

E

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

Requisits

Control de problemes i correccions
Desenvolupar i aplicar de manera verificable procediments
d’incompliment i identificació de problemes, així com
procediments per avaluar i corregir aquests incompliments i
problemes
Introduir i mantenir la gestió de queixes

3.6

▪ Implementar una Gestió del Canvi acordada internacionalment

Avaluació, identificació de resultats i interpretació

3.6.1

Estadístiques de participants
Especificar un procediment per fer estudis de les dades dels
participants

▪ Tenir en compte les diferències nacionals en els requisits que han de complir
les estadístiques sobre participants
▪ Reflectir la interculturalitat a les estadístiques

3.6.2

Avaluació de l’èxit
Documentació qualificada dels resultats individuals de
l’aprenentatge
Desenvolupar un procediment/metodologia per equilibrar
objectius educatius i resultats així com la possibilitat de fer-los
servir en l’àmbit del treball (vegeu línia 3.3.6, avaluació)

▪ Garantir de manera demostrable que les avaluacions són comparables
transnacionalment
▪ Aplicar mètodes internacionalment reconeguts d’avaluació de l’èxit
▪ Assegurar que la generació d’informes es duu a terme d’acord amb criteris i
models desenvolupats de manera conjunta

3.6.3

Avaluació de l’èxit conjunta amb els clients
Posar en pràctica un procediment/metodologia per equilibrar els
objectius educatius i els resultats, integrant activament els
participants i altres clients
Extreure conclusions de manera demostrable en relació amb les
ofertes educatives de seguiment i serveis derivats

▪ En l’avaluació de l’èxit, garantir línies de comunicació amb els clients
transnacionals

3.6.4

Retenció d’experiència
▪ Utilitzar de manera demostrable les possibilitats d’intercanvi internacional i
adopció d’exemples de Millors Pràctiques
Registrar sistemàticament l’experiència relacionada amb el
contingut i la metodologia (p. ex. compliment del principi de punts
forts i punts dèbils)
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

3.6.5

Empreses educatives com a organitzacions d’aprenentatge
Interpretar de manera regular els resultats i l’experiència
Posar en pràctica un sistema de gestió de la millora per a
l’empresa

▪ Incorporar l’experiència i els coneixements obtinguts a partir de la
internacionalització de l’organització educativa en l’avaluació de resultats i la
gestió de la millora
▪ Tenir en compte l’experiència internacional en els perfils de requisits per al
personal docent

3.6.6

Creació de models de processos de negoci
Registrar els processos i les seves interaccions fins als models
de processos de negoci

▪ Considerar la internacionalització com a part dels models de processos de
negoci

4

Mesurament, anàlisi i millora dels processos educatius

4.1

Vigilàncies, tests i identificació de resultats
Mesurar el grau de consecució dels objectius en relació amb els
negocis, les àrees de negoci i les ofertes educatives sobre la
base de xifres característiques o indicadors determinats
Avaluar el rendiment/efectivitat dels processos educatius

▪ Desenvolupar i aplicar els indicadors adients per al treball educatiu
transnacional
▪ Tenir en compte els requisits específics de cada país que han de complir els
indicadors
▪ Fer que els indicadors importants siguin comparables en la mesura que sigui
possible

4.2

Registre i interpretació de la satisfacció dels clients
Especificar i aplicar una metodologia per registrar la satisfacció
dels clients en relació amb les diferents formes d’aprenentatge i
els grups de clients

▪ Desenvolupar una comprensió conjunta per als criteris i escales de satisfacció
dels clients
▪ Tenir en compte els factors específics de cada país en els judicis dels clients
▪ Definir i demostrar una metodologia per mesurar la satisfacció dels clients,
inclosa la dels clients estrangers

4.3

Xifres característiques del mercat educatiu
▪ Aconseguir indicadors comparatius per a avaluacions relacionades amb el
sector, regionals, nacionals i internacionals del mercat de l’educació
Obtenir xifres característiques de referència per a les
avaluacions relacionades amb la indústria o regionals del mercat ▪ Fer servir els indicadors comparatius existents en l’actual pràctica internacional
educatiu
en la mesura en què siguin apropiats per a les comparacions desitjades
▪ Garantir que els mateixos estàndards de qualitat s’apliquen a tots els
establiments educatius nacionals i estrangers del proveïdor
▪ Assegurar que el procés de Garantia de Qualitat el duen a terme les mateixes
organitzacions
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

B

S

E

Requisits

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

4.4

Avaluació i auditoria interna
Comprovar i documentar l’efectivitat de la Garantia de Qualitat,
integrant els membres del personal de l’organització educativa

▪ Comprovar i documentar l’aplicabilitat a les comparacions de qualitat
transnacional amb la deguda consideració dels estàndards rellevants de
l’Organització Internacional d’Estandardització (ISO), la Unió Europea i els
països de destí
▪ Aconseguir que les institucions educatives de l’estranger i del país d’origen es
facin responsables de la Garantia de Qualitat i del control
▪ Definir les àrees de responsabilitat del Sistema de Gestió de la Qualitat i
d’auditoria interna en conseqüència
▪ Proporcionar informació per a auditors sobre la qualitat dels programes oferts
pel proveïdor d’educació al país d’origen i a l’estranger

4.5

Anàlisis d’èxit
Analitzar les dades recollides pel que fa al desenvolupament de
tendències i èxits fent servir interpretacions estadístiques i
procediments d’avaluació

▪ Demostrar l’avaluació dels resultats d’internacionalitzar l’organització educativa
com a part integrant de l’anàlisi de l’èxit

4.6

Correcció i prevenció d’incompliments
Regular les intervencions en els processos educatius per part
dels participants, professors, líders de projecte o administració
del negoci en els casos de problemes/incompliments, així com
els consells rellevants

▪ La Gestió dels Canvis s’ha de basar en les xifres característiques i els
indicadors que sorgeixin de l’organització internacional de cursos de formació
bàsics i avançats
▪ La correcció i la prevenció d’incompliments en les activitats transnacionals s’ha
de regular amb tots els socis transnacionals

4.7

Procés de millora, projectes de millora
Especificar les millores amb l’èmfasi en certs aspectes, fent
servir resultats, estructures i processos prèviament avaluats
Aportar evidències de projectes de millora concrets per a cada
exercici fiscal

▪ Documentar els progressos realitzats en la internacionalització de l’organització
educativa

4.8

Resultats relacionats amb els membres del personal
Definir i aplicar indicadors relacionats amb els membres del
personal (p. ex. certificats de qualificacions, fluctuació, voluntat
de treballar i similars)

▪ Incloure indicadors de competències interculturals
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6. Requisits de les DIRECTRIUS DE QUALITAT
Núm.

4.9

B

S

E

Requisits

Requisits addicionals que ha de complir el disseny basat en la qualitat de l’educació
transnacional

Participació i apoderament
Delegar la responsabilitat de manera sistemàtica i aportar
evidències de la voluntat dels membres del personal d’assumir
responsabilitats, tenint una consideració especial per als
projectes de millora

▪ Crear consciència de les activitats transnacionals com una esfera separada de
responsabilitat que forma part de la prestació de serveis de l’organització
educativa

4.10

Resultats relacionats amb la societat
Aportar evidències de l’acceptació social i l’efectivitat de
l’organització educativa (p. ex. per la participació en comissions,
aportacions demostrables al desenvolupament regional i
similars)

▪ Ampliar l’acceptació social per cobrir l’efectivitat transnacional
▪ Realitzar aportacions demostrables a la cooperació transnacional i, si s’escau,
associacions de desenvolupament

4.11

Resultats clau
Combinar tots els requisits en forma d’indicadors clau i aportar
evidències de tendències de desenvolupament en relació amb
aquests indicadors

▪ Tenir en compte els indicadors clau per al treball amb l’educació transnacional
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