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1. L’Escola Bonanova membre de l’IMAS

L’Escola Bonanova (a partir d’ara eB) és un centre de
Formació Professional Sanitària, gestionat per l’Institut
Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS), organisme
autònom de l’administració Local que fou creat l’any
1983. Té personalitat jurídica i patrimoni propis i es
regeix per la Normativa de Dret Públic. La composició
del Consell d’administració és: 60% Ajuntament de
Barcelona, 40% Generalitat de Catalunya. L’estructura i
activitats de l’IMAS es presenten al següent esquema: 

Institut Municipal d’Assistència Sanitària IMAS

Gestió de centres hospitalaris

Hospital del Mar
Hospital de l’Esperança
Centre Fòrum
Centre Peracamps

Programes i centres sanitaris

Programa sanitari d’atenció a la dona
Centre de Salut Mental de Sant Martí Sud
Centre d’Atenció i Seguiment de les Toxicomanies de la
Barceloneta
Reforma de l’atenció especialitzada de Ciutat Vella

Docència

Unitat docent de la Facultat de Medicina de la UAB
Estudis de Biologia Humana de la UPF
Escola d’Infermeria adscrita a la UPF
Escola Bonanova de Formació Professional Sanitària

Recerca

Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM)

Cadascun dels centres de l’IMAS desenvolupa el seu
propi projecte, cercant l’articulació assistencial amb la
resta del sistema de salut i d’acord amb les necessitats
generals del grup, amb qui comparteix finalitats i objec-
tius.

La dependència de l’IMAS fa que, malgrat ser una esco-
la pública, el model de gestió inclogui una part impor-
tant dels aspectes propis d’una empresa: planificació
estratègica, autonomia en la gestió dels ingressos, de
les despeses, de les inversions i gestió, així com la con-
tractació del personal.

2. Evolució històrica

L’Escola va iniciar la seva activitat el curs 1979-80, com
hereva de l’Escola d’ATS de l’Hospital de Nostra Senyora
de l’Esperança. Des de la seva creació ha estat en l’òrbi-
ta dels centres sanitaris municipals, i ha comptat amb
l’homologació del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

L’evolució de l’Escola des dels seus inicis es pot dividir en
4 grans fases caracteritzades pels seus objectius:

1979-1989: definició del centre

• Ubicar l’Escola a les instal·lacions actuals.

• Definir els estudis a impartir dins de l’àmbit de la
FPS (Formació Professional Sanitària).

1990-1995: equilibri econòmic
(assolir l’autofinançament)

• Incrementar ingressos.

• Optimitzar recursos.

• Disminuir despeses, tot definint un model de ges-
tió de Recursos Humans.

1996-2000: aplicació de la reforma educativa (la
LOGSE va representar la transformació dels estudis
de FP de segon grau en cicles de grau superior i el
desenvolupament de nous ensenyaments en aquest
nivell).

• Ser centre experimental en l’aplicació de la reforma.

• L’Escola Bonanova va ser el primer centre de l’àm-
bit sanitari en aplicar la Reforma Educativa, fet que
li va permetre oferir de forma immediata uns
ensenyaments superiors i actualitzats.

• Incrementar l’activitat: desenvolupar el nou cicle
de Tècnic en Documentació Sanitària.

• Obtenir una clara definició en el mapa escolar de
Barcelona com a escola de FPS superior.

• En aquesta fase, amb l’Escola ja consolidada, s’ini-
cia l’enfocament a la gestió de la qualitat amb:

– una primera avaluació EFQM el 1998 de la
que se n’extreu un programa de millora.

– la decisió de desenvolupar un sistema de ges-
tió de la qualitat basat en la ISO 9001:2000.

2001-2005: Qualitat per tothom. Es comencen a
obtenir resultats fruit de la implantació de la sis-
temàtica de gestió de la qualitat. Com a reconeixe-
ment d’aquest esforç l’Escola obté la certificació ISO
9001:2000 el març del 2003. També en aquest cas
l’Escola ha estat pionera en l’obtenció d’aquest tipus
de certificació en l’àmbit de l’ensenyament sanitari
així com de l’ensenyament reglat a Barcelona.

En aquest mateix període es va constituir la Fundació
Bonanova, entitat sense ànim de lucre, inscrita al
registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
el 7 de novembre del 2000, operativa des de l’1 de
gener del 2001. Aquesta Fundació està vinculada a
l’eB i a l’IMAS, representant un pas endavant per
millorar tant els estudis reglats de FPS, com els de
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formació continuada. Alhora aposta fermament per
la renovació pedagògica, l’actualització tecnològica i
la vinculació directa amb el sector d’empreses de la
salut en els àmbits de la investigació i l’aportació de
professionals qualificats.

A partir de 2005: Increment de la oferta formativa.
A partir d’aquest any, amb l’inici del Pla estratègic
2005-09, l’Escola incrementa la seva oferta formati-
va i la seva grandària. Aquest increment està en línia
amb la missió del centre explicitada en el seu
Projecte Educatiu, es a dir, professions del sector
sanitari, que desenvolupen competències tècniques i
auxiliars en els equips de salut i que, per la seva
demanda en el sector sanitari, tenen moltes possibi-
litats d’inserció laboral, treballant per assolir la seva
visió en aquest període:

Volem ser una Escola d’excel·lència, participant en
un projecte d’Educació Superior en ciències de la
salut, que esdevingui un referent en Formació
Professional Sanitària per al sector educatiu i el sec-
tor empresarial contractant, tot desenvolupant un
entorn d’aprenentatge enriquidor per als alumnes i
donant a les persones que hi treballen oportunitats
de desenvolupament professional.

Els ensenyaments que impartim els volem ampliar,
donant una oferta de qualitat, progressiva dins de
l’itinerari formatiu i complementada amb programes
de formació contínua.

3. Oferta formativa

En primera instància es va consolidar l’oferta de la for-
mació professional sanitària reglada

Estudis en Impartit des del curs

Imatge per al Diagnòstic 1979-80
Laboratori de Diagnòstic Clínic 1980-81
Radioteràpia 1989-90
Cures Auxiliar d’Infermeria 1992-93
Documentació Sanitària 1997-98
Atenció sociosanitària 2005-06
Cures Auxiliar d’Infermeria 2006-07

La formació ofertada per l’Escola s’orienta a l’exercici
professional amb pràctiques en el context d’un equip
sanitari i en un entorn laboral real. Així, un tret identi-
tari de l’escola és l’establiment d’acords amb cen-
tres sanitaris per tal de fer possible el desenvolupa-
ment professional dels alumnes en condicions reals.

Després de la consolidació de la FP reglada, a principis
dels anys 90, l’Escola va ampliar l’àmbit d’actuació amb
una oferta de formació continuada postbàsica que res-
ponia, sobretot, a necessitats del sector de referència
(ex. Cursos d’operadors i directors d’instal·lacions de
radiodiagnòstic i radiactives) i a la incorporació de noves
tecnologies en els processos de treball del sector sanita-
ri (ex. Biologia molecular), oferint un catàleg anual de
cursos en diferents especialitats. En l’actualitat, l’Escola,
a través de la Fundació Bonanova, ha demanat l’homo-
logació com a centre col·laborador del Departament de
Treball per a la impartició de cursos de Formació
Ocupacional.

4. Estructura i organització

L’estructura organitzativa del centre pretén integrar les
polítiques i estratègies de millora contínua en la gestió
diària del centre, basant-se en la participació i implica-
ció de tots els treballadors.

Organigrama funcional

El professorat, que alterna majoritàriament la docència
i l’assistència, atorga a l’eB un estil educatiu propi i sin-
gular que permet l’actualització dels currículums segons
els avenços tecnològics i l’adequació dels futurs profes-
sionals a les necessitats del sector.

L’evolució dels recursos humans de l’eB ha estat
paral·lela a l’increment d’hores lectives de formació
reglada.

Any Alumnes Hores Professors Personal d’administració
lectives i serveis (PAS)

1995-96 228 6.848 26 2

2000-01 237 8.634 46 4

2002-04 258 9.977 56 4

2005-06 305 10.108 60 4

Així mateix, tal i com es pot observar al gràfic, el creixe-
ment dels espais del centre ha evolucionat en el mateix
sentit, encara que incrementant-se de manera molt
superior al nombre d’alumnes. La ràtio m2/alumne s’ha
incrementat des d’un valor de 2,6 al curs 1995-96 fins
a 5,8 en la actualitat.

Evolució dels espais
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Aquest augment s’ha concretat en un increment dels
espais docents disponibles, tant per formació teòrica
com pràctica, passant de disposar al curs 1995-96 de
només 1 laboratori fins a l’actualitat en què disposem
de 4 aules especials: laboratori, amb secció específica
per microbiologia, sala de Rx, aula de pràctiques d’infer-
meria i aula d’informàtica. Actualment l’Escola té en
projecte una ampliació que es farà efectiva per al curs
06-07, en la qual incrementem l’espai en 4 aules poliva-
lents i 2 aules especials.

5. Documentació de referència

L’eB ha desenvolupat una sèrie de documents estratè-
gics, específics dels centres educatius, on es defineixen
aspectes essencials de la gestió del centre i els seus
valors. Per facilitar la comprensió d’aquesta memòria, a
continuació enumerem i definim breument aquesta
documentació bàsica:

Projecte Educatiu de Centre (PEC): Recull de manera
coherent les accions educatives adoptades pel centre
després d'una anàlisi de la realitat i del context on es
desenvolupa l'acció formativa. Especifica les finalitats i
les opcions educatives bàsiques que es pretenen per al
conjunt de l'alumnat. Inclou la missió i valors del centre,
els trets d'identitat, els principis pedagògics, els princi-
pis organitzatius i el projecte lingüístic. Aquest docu-
ment és el marc de referència per a la presa de decisions
en la dinàmica del centre.

Pla estratègic de centre: Concreció d'objectius dins
d'un període determinat. Conté la visió del centre i defi-
neix unes línies estratègiques i uns objectius, tot esta-
blint uns procediments per aconseguir-los, així com
mesures de seguiment i avaluació.

Pla d’Acció Tutorial (PAT): Recull i ordena el conjunt
d'accions tutorials programades que s'adrecen als alum-
nes del centre, amb la finalitat d'aconseguir el seu
desenvolupament integral i harmònic.

Projecte Curricular del centre (PCC): Ordena, per a
cada cicle formatiu, tots els objectius, metodologies
d'ensenyament i continguts d'aprenentatge i defineix
els sistemes d'avaluació. Té com objectiu guiar el procés
d'ensenyament-aprenentatge amb coherència i conti-
nuïtat en l'acció pedagògica 

Reglament de Règim Intern (RRI): Adaptació de l’or-
denament general normatiu al funcionament intern del
centre. Inclou les normes de convivència al centre.

Planificació General del Centre (PGC): Inclou la des-
cripció general dels cicles i la seva organització anual
(llistat de professors, assignació de crèdits, planificació
setmanal, horaris lectius i planificació de reunions i ses-
sions d'avaluació)

Pla de qualitat: Recull els procediments operatius, els
recursos i la seqüència d’activitats vinculades a la quali-
tat i que fan referència a la prestació del servei d’ensen-
yament-aprenentatge.

Estructura d’organització i gestió: Sistema formal
que evidencia els diferents nivells jeràrquics i de presa
de decisions existents, clarifica la divisió funcional i esta-
bleix el sistema de coordinació interna per tal de què les
actuacions de les persones que hi treballen n’assegurin
l’assoliment dels objectius establerts en el PEC i PCC.

Tots aquests documents es troben al “campus virtual”
de l’Escola a disposició del tot el personal del centre i
part d’ells a disposició dels alumnes.
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El procés d’innovació i l’estructura organitzativa dels
centres educatius han estat analitzats durant molt de
temps de forma independent, però la nostra organitza-
ció, en un entorn força canviant com és el de la forma-
ció professional en el sector sanitari, depèn en gran
mesura de la seva capacitat innovadora. Per tant, exis-
teix un fort vincle entre els processos d’innovació i l’es-
tructura organitzativa de la institució.

Els processos d’innovació estan relacionats amb altres
processos. L’èxit d’una innovació està estretament vin-
culat amb totes les unitats de l’organització que hi for-
men part. Quan en el nostre centre s’ha introduït una
innovació de tipus pedagògic (p.e. introducció de la
LOGSE o canvis metodològics en les activitats d’aula),
hem comprovat que aquesta no depèn només d’aspec-
tes pedagògics i didàctics, si no d’altres molts elements
com són: aspectes funcionals i estructurals o aspectes
organitzatius i econòmics, sense els quals la innovació
està avocada al fracàs.

L’eB, des de l’any 2003 ha implementat un sistema de
gestió basat en processos, entenent la innovació en
aquest context com l’aplicació del coneixement intern i
extern per produir processos i serveis de major valor per
l’usuari i aplicant com a model d’innovació el MICE
(Model d’Innovació en Centres Educatius, 2003).

Aquesta memòria pretén relacionar les activitats que ha
desplegat l’Escola Bonanova en els darrers anys, tot
relacionant-les al model de premis de la Generalitat de
Catalunya.
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1. Paràmetres del sistema d’innovació

1.1. INNOVACIÓ ORGANITZATIVA

a. Implantació d’un sistema que permeti el desenvo-
lupament i el desplegament de l’estratègia de l’orga-
nització.

L’eB ha assumit, des del 1979, la responsabilitat de for-
mar més de 2000 alumnes en 86 promocions de dife-
rents especialitats, durant aquest temps i fins avui, la
seva gestió s’ha fonamentat en un lideratge basat en el
consens, la comunicació i la implicació de totes les parts
interessades. Els líders del centre són l’Equip Directiu i
els òrgans de Coordinació.

L’Equip directiu, a més d’estar plenament implicat en la
dinàmica diària del centre, lidera els projectes que sor-
geixen de la planificació estratègica. Els Coordinadors
de cada cicle formatiu lideren el grup de professors del
cicle i per tant, l’organització i implementació del currí-
culum de cadascun d’ells, a més de tutelar tot l’apre-
nentatge de l’alumne. Aquests coordinadors formen un
grup de treball encapçalat pel Coordinador pedagògic.
El Coordinador de la Formació en Centres de Treball
(FCT), lidera les relacions amb les empreses col·labora-
dores de l’Escola.

La missió i els valors de l’Escola es van establir i docu-
mentar en un grup on van participar tots els líders del
centre i personal d’administració i serveis. Es va establir
un grup de treball multidisciplinari per a fomentar la
participació de tots els col·lectius de l’organització i així
promoure que tots se sentissin identificats i implicats.
Actualment, l’eB s’ha consolidat com a centre docent
amb la missió de promoure les professions sanitàries
que desenvolupen competències tècniques i auxiliars en
els equips de salut i que, per la seva demanda en el sec-
tor sanitari, tenen moltes possibilitats d’inserció social.
Avui l’objectiu principal del centre és oferir: una forma-
ció de qualitat, d’ampli abast i que respongui positiva-
ment a les necessitats de l’entorn social i de les empre-
ses i institucions sanitàries.

El desenvolupament de la missió de l’Escola es fa mit-
jançant la implementació dels principis pedagògics
desenvolupats en el PEC, i que es poden resumir en:

1. Formació global.

2. Educació professionalitzadora.

3. Els alumnes com a protagonistes de la seva
formació.

4. L’avaluació contínua i centrada en la pràctica
professional.

5. La qualitat en el procés d’ensenyament /
aprenentatge.

Aquests principis són els eixos centrals del disseny i
desenvolupament dels processos clau de l’organització.
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Per a garantir la difusió del PEC i de la missió del centre
a tots els nivells interessats dintre i fora de l’organitza-
ció es va posar en marxa el següent sistema de comuni-
cació:

Nivell 1: Alumnes

Resum durant el procés d’acollida (procediment d’acolliment)

El PEC complet està publicat en el “campus virtual” de l’Escola.

Nivell 2: Personal del Centre

Es va explicar en un claustre extraordinari en presència de tots els
docents, el Gerent i el Conseller Delegat de l’IMAS, els membres
del PAS i l’equip directiu de l’eB. Es fa un recordatori anual en el
claustre d’inici de curs.

Està disponible a la intranet per a tots els treballadors del centre

Al nou professorat se li explica específicament durant el procés
d’acollida (Procediment d’acolliment de l’equip humà)

Nivell 3: Futurs alumnes, empreses col·laboradores i 
sector educatiu sanitari

Se n’ha inclòs un resum al fulletó divulgatiu del centre. Aquest
fulletó es reparteix en actes de divulgació de les activitats de
l’Escola.

Es pot trobar un resum a la web de l’Escola

La missió del centre es publica en la memòria que anualment
edita l’IMAS i que arriba a tot el sector sanitari

Sempre que algú de l’Escola fa una exposició en públic, inclou 2
diapositives en les que es presenta el centre i la missió

“Dossier” de Formació en Centres de Treball: aquest és el docu-
ment de comunicació dels principis i valors de l’Escola que es lliu-
ra tots els centres col·laboradors. També conté els principis i la sis-
temàtica que guia aquesta part de la formació dels alumnes.

La missió es complementa amb la visió recollida en 
els Plans Estratègics a 5 anys (actualment vigent el pla
2005-2009). Les línies estratègiques es van definir a
partir d’una anàlisi de les possibles variacions de l’en-
torn de l’Escola, es van tenir en compte els sectors clau
que més directament ens afecten (educatiu, sanitari i
organitzatiu) i es van analitzar les debilitats i fortaleses
internes. Aquesta avaluació va portar a l’establiment de
7 línies estratègiques que es desenvolupen en objectius
anuals avaluables.

El Pla Estratègic va ser aprovat pel Consell Escolar i difós
entre tot el claustre de l’Escola. Està disponible a la
intranet pel personal. També va ser presentat a l’alta
direcció de l’IMAS.

b. Estímul de la participació i la col·laboració entre
els membres de l’organització i la participació en
activitats d’innovació i millora.

L’equip directiu té clar que l’assoliment de la visió i mis-
sió de la escola és possible exclusivament en un entorn
basat en el compromís i la visió compartida, i que això
es fa bàsicament per la via de l’exemple. Es per això que
dedica moltes energies a reforçar aquesta cultura de
l'excel·lència per medi de:

• la seva participació directa i permanent en la ges-
tió i millora del centre, mantenint la constància en
totes les reunions i grups de treball previstos.

• l’establiment de canals de comunicació eficaços,
tant de dalt a baix com de baix a dalt i transversals.

• el foment de la formació en qualitat tant mit-
jançant cursets realitzats per entitats externes, com
fomentant la realització de reunions en les que es
fa difusió del sistema de gestió de la qualitat.

• El reconeixement individual a la participació en
projectes vinculats amb les línies estratègiques de
l’Escola.

El desenvolupament de les propostes d’innovació que
són considerades d’interès, es basen en la gestió per
projectes. La direcció ha establert que els recursos
necessaris per dur-los a terme són:

• que la formació requerida per al desenvolupament
de nous projectes és sempre gratuïta i dintre d’ho-
rari laboral 

• que sempre que sigui possible s’associïn formació i
assessoria per donar suport als qui treballen els
projecte.

També cada projecte té definides les funcions de cada
participant i els objectius previstos (terminis, segui-
ment...).

c. Implicació personal dels directius i comanda-
ments intermedis de l’organització amb els clients,
proveïdors i representants de la societat en activi-
tats de millora i innovació.

L’equip directiu i els coordinadors del centre són cons-
cients de la importància de la comunicació amb totes les
parts interessades. Per això, roman accessible en el cen-
tre per facilitar les possibilitats de comunicació directa.
Aquesta accessibilitat es concreta en els diferents grups
d’interès de la següent forma:
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En tots aquells casos que se’n faci una reunió formal,
n’existeix una acta. Tota la interacció realitzada mit-
jançant el “campus virtual” permet l’obtenció d’indica-
dors d’utilització d’aquestes eines controlades per un
administrador del campus. 

A més, tots els documents estratègics que serveixen
com a guia per a la gestió del centre són elaborats amb

l’objectiu de donar compliment a les expectatives dels
grups d’interès (tal i com s’indica en el procés
d’Elaboració de documents estratègics)

Seria impossible, per una institució com l’Escola, que vol
proporcionar als seus alumnes una formació absoluta-
ment puntera en relació amb la situació tecnològica del
sector sanitari, fer-ho sense establir aliances estretes
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Grup d’interés

Alumnes

Empreses col·laboradores 
en la Formació en Centres 
de treball

Personal del centre

IMAS

Sector sanitari

Sector educatiu

Societat

Formes d’interacció

Reunions periòdiques de la direcció amb els representants dels alumnes (mínim 2 cops a l’any, per la recolli-
da de llurs demandes i propostes. De cada reunió en resulta una acta amb els temes tractats i els acords.

Acollida del director a tots els grups (procés d’acollida)

Participació de representants dels alumnes en el Consell Escolar, presidit per la direcció del centre

Participació d’un representant dels alumnes en el Patronat de la Fundació Bonanova, presidit per la Gerència
de l’IMAS i amb participació de l’equip directiu del centre.

Sistema de correus electrònics directes a qualsevol membre de l’organització (inclòs l’equip directiu) a través
del Campus Virtual

Sistema de queixes i suggeriments, dels quals el primer receptor n’és el director del centre.

Sistemes proactius per obtenir informació sobre les necessitats i expectatives dels grups d’interès: enquestes
a alumnes

Sistema de tutoria individual i grupal (amb hores específiques assignades en PGC) amb interacció directa amb
el Coordinador de l’especialitat

Contacte institucional entre la direcció de l’Escola i la de cadascun dels centres de pràctiques, on es definei-
xen expectatives i compromisos. Aquests acords queden reflectits en convenis individuals per a cada alumne i
sovint en un conveni marc entre els 2 centres.

Els coordinadors de cicle visiten els centres de pràctiques i fan un seguiment dels alumnes. Les seves opinions,
així com les dels responsables del centre són transmeses a l’equip directiu.

Sistema de queixes i suggeriments, dels quals el primer receptor n’és el director del centre.

Sistemes proactius per obtenir informació sobre les necessitats i expectatives dels grups d’interès: enquestes
a representants de centres col·laboradors

Participació de dos representants de centres col·laboradors en el Patronat de la Fundació Bonanova, presidit
per la Gerència de l’IMAS i amb participació de l’equip directiu del centre

Es fomenta la participació de membres de centres col·laboradors en seminaris específics realitzats a l’Escola

Reunions de claustre amb tot el professorat, dirigides pels líders del centre

Participació de representants dels professors en el Consell Escolar, presidit per la direcció del centre

Participació d’un representant dels professors en el Patronat de la Fundació Bonanova, presidit per la Gerència
de l’IMAS i amb participació de l’equip directiu del centre.

Reunions dels equips de treball ja esmentats, coordinats per membres de l’Equip directiu i dels òrgans de coor-
dinació

Sistema de correus electrònics directes a qualsevol membre de l’organització (inclòs l’equip directiu) a través
del Campus Virtual

Sistema de queixes i suggeriments, dels quals el primer receptor n’és el director del centre.

Sistema de treball mitjançant grups de treball “virtuals” coordinats pels líders del centre.

Àrea de comunicació específica per al professorat dins del “campus virtual” de l’Escola.

Reunions periòdiques de la direcció del centre amb la gerència de l’IMAS.

Reunions periòdiques de la direcció del centre amb equips directius d’altres centres de l’IMAS.

Participació de la direcció en el grup de qualitat de l’IMAS

Participació de la direcció de l’Escola en el Patronat de la Fundació Bonanova, presidit per la Gerència de
l’IMAS i amb participació dels directors assistencial i de docència de l’IMAS.

S’assisteix a reunions, jornades, conferències organitzades per associacions professionals, hospitals i centres
d’investigació.

S’assisteix a reunions, jornades, conferències organitzades pel Departament d’Educació i per altres institucions
o centres educatius relacionats amb la formació professional (Institut Municipal d’Educació, Consorci
d’Educació de Barcelona, Instituts públics d’Ensenyament secundari)

Participació en grups de treball amb el Departament d’educació.

Participació en el projecte mediambiental Agenda 21

 



amb aquest sector. És per això que els directius tenen
clar que una part molt important de la seva feina és l’es-
tabliment d’aquestes aliances. Exemples d’això són les
aliances establertes amb inspecció, centres col·labora-
dors, col·lecció de llibres de text de FP Sanitària, associa-
cions professionals, ICO, GOCO, IMEB... És remarcable
la col·laboració amb les Xarxes Q1 i Q6 del Projecte de
Qualitat i Millora Contínua als centres educatius públics.
A aquesta última xarxa, un membre de l’equip directiu
fa de facilitador d’altres centres públics que volen incor-
porar la gestió de la qualitat i la millora contínua en els
seus centres. En aquest àmbit, dos membres de l’equip
directiu han estat, durant l’any 2005 i 2006 col·laborant
amb centres de l’Institut Municipal d’Educació per la
seva incorporació en aquestes xarxes de qualitat.

També es participa en projectes d’investigació específics
amb altres organismes del sector: 

• IES (Institut Estudis de la Salut del departament de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya) i
l’Associació d’Auxiliars d’Infermeria per a definir
les competències de l’auxiliar d’infermeria. 

• Fundesco-INEM estudi Delphi sobre el sector
Sanitat 

• INEM desenvolupament de perfils professionals de
les ocupacions de la família professional sanitària 

• ICO (Institut Català d’Oncologia) determinació de
la previsió de necessitats de tècnics en el sector per
al període 2001-2004. 

• ICE– Universitat Autònoma de Barcelona, grup de
treball per a fer la proposta d’un model de gestió
de centres educatius.

• ICE- Universitat Autònoma de Barcelona, grup de
treball sobre autonomia de centres educatius
públics.

• CIDEM- grup de treball sobre ISO 9000 en centres
educatius

• CIDEM- grup de treball sobre l’aplicació del model
EFQM en centres educatius.

d. Definició i implantació d’algun sistema que per-
meti comprendre els fenòmens interns i externs
que poden provocar canvis en l’organització

La revisió de les actuacions de l’equip directiu i òrgans
de coordinació es fa en:

1) Enquesta al personal del centre (professorat i per-
sonal d’administració del centre) amb, entre d’altres, les
següents preguntes:

Indica el teu grau de satisfacció respecte dels següents aspectes

El model de funcionament de l’Escola

Les estratègies d’innovació i millora que s’impulsen en el centre

L’estil de direcció de l’equip directiu

La informació i l’atenció que dóna l’Escola al professorat en el
procés d’acollida d’inici de curs

2) Avaluació de 360º per la carrera professional de
l’Equip directiu i òrgans de coordinació. En aquesta
avaluació s’utilitza també un sistema d’enquesta de
competències per valorar l’exercici del lideratge. A tall
d’exemple, posem algunes de les competències més
significatives que s’avaluen al qüestionari:

Defineix objectius assolibles en funció de les tasques encomana-
des 

Preveu amb eficàcia els recursos necessaris per portar a terme les
tasques encomanades 

Prioritza les accions a realitzar segons els criteris institucionals 

Optimitza els recursos assignats per al desenvolupament de la
seva tasca

Pren decisions encertades en l’exercici de la seva delegació 

Recull sistemàticament informació i dades dels processos sota la
seva responsabilitat, i segons els resultats, adopta les mides
correctives adequades 

Realitza actes de totes les reunions amb qualitat i rigurositat en
els registres 

Promou i estimula la participació de les persones depenents d’ell 

Impulsa millores en els sistemes de treball 

Dinamitza la participació del seu equip en la presa de decisions i
solucions de problemes

Dirigeix les actuacions dels seus equips de treball, afavorint l’e-
xercici de la responsabilitat i impulsant la seva autonomia 

Promou la formació del seu equip a partir de les necessitats detec-
tades 

Motiva i facilita el desenvolupament del seu equip de treball 

Fomenta la integració del seu equip en la dinàmica del Centre 

Es fa comprendre, alhora que compromet a l’equip amb les deci-
sions 

Orienta i dóna suport al seu equip per al desenvolupament de les
tasques encomanades 

Analitza i diagnostica les necessitats, seleccionant la informació
útil i necessària per a la presa de decisions 

Fa propostes de programes d’actuació que permetin evolucionar
al Centre i a la comunitat educativa 

Impulsa la realització d’accions encaminades a la millora de pro-
cessos i a la implantació de sistemes de qualitat 

Analitza problemes complexos i dóna alternatives adequades per
la seva solució 

En l’elaboració del document de carrera professional va
participar personal del centre, la direcció de recursos
humans de l’IMAS i representants del Comitè d’empre-
sa de l’IMAS. Aquest document està a disposició de tot
el personal del centre en la secretaria de Recursos
Humans de l’Escola.

3) Enquestes als alumnes en dos moments del seu
pas pel centre: un, a meitat del seu cicle d’estudis
(enquesta: “El funcionament del centre”; un altre en
acabar els estudis (enquesta: “La teva estada en el cen-
tre”. A ambdues enquestes se’ls demana el seu grau de
satisfacció sobre l’organització i el funcionament gene-
ral de l’Escola. 
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4) Així mateix, a les empreses col·laboradores, mit-
jançant una enquesta, se’ls demana la seva opinió sobre
la forma amb què l’Escola realitza el seguiment i
l’avaluació de l’estada dels alumnes en pràctiques.

5) Els possible canvis en el model orgatitzatiu de
l’eB són analitzats també per l’equip directiu i que-
den reflectis al Pla Estratègic que és avalat pel Consell
Escolar, difós entre tot el claustre de l’Escola, el PAS i
aprovat per l’alta direcció de l’IMAS.

Per a l’elaboració del Pla, en una primera fase es pro-
cedeix a l’anàlisi de la informació de l’entorn; en el
període actual (2005-2009) s’han considerat com a
factors clau:

A. INFORMACIÓ RELLEVANT

• Comportament demogràfic.

• Necessitat de creixement, Pla IMAS per a la distri-
bució d’espais i el trasllat del Centre geriàtric al
Centre Fòrum.

• Marc normatiu i legislatiu.

• Regulació de l’espai europeu superior. Acords de
Bolònia i Copenhague:

• Comportament del sector.

• Tendències en la gestió dels RRHH

B. OPORTUNITATS

• Moviment immobiliari dels edificis de l’IMAS.
L’operació d’ordenació urbanística entorn a
l’Hospital del Mar.

• Pla pilot de col·laboració Departament d’Educació-
DURSI.

• Haver estat catalogats pel Departament d’educació
com centre a potenciar en estudis professionals
sanitaris.

• Treballar amb el model de gestió de la EFQM

C. AMENACES

• La repercussió dels acords de Bolònia en la preins-
cripció universitària i el comportament de la
Universitat.

• Increment de la competència.

• Ubicació futura.

• Tamany de l’escola. L’evolució de la formació pro-
fessional en altres comunitats de l’Estat espanyol
més avançades en l’aplicació de polítiques de qua-
litat a l’ensenyament, principalment el País Basc.

• Les expectatives creades pels acords realitzats entre
estats a nivell europeu (acord de Bolònia i de
Bruixes-Copenhague) que poden afectar el desen-
volupament de la formació professional al nostre
país.

6) Revisió d’altres aspectes de l’entorn.

Les revisions que es realitzen també tenen en compte
l’anàlisi dels riscos que poden afectar l’Escola, fent-ne
un seguiment general o assignant, si es considera opor-
tú, un responsable per a dur a terme un seguiment
exhaustiu d’algun aspecte. Concretament es fa un
seguiment sistematitzat de:

• Canvis en la normativa d’Ensenyament aplicable al
nostre Centre. Potser l’exemple més rellevant de
l’aplicació d’ una nova normativa que ha provocat
grans canvis en el centre va ser l’entrada en vigor
de la LOGSE. L’anticipació amb què es van anar
fent públics els canvis que comportà aquesta
norma (aproximadament 5 anys abans de la seva
entrada en vigor) va permetre que l’Escola pogués
optar a ser un centre pioner en la seva implantació.
Així, essent la data límit per començar la implanta-
ció de la Reforma el curs 2001-02, l’eB ja havia fet
el procés complet el curs 1998-99.

Actualment, direcció ha assumit el seguiment de
les actuacions de l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals, i molt particularment
el “proyecto de RD por el que se establece la orde-
nación general de la formación profesional inicial”
que podria comportar un accés als estudis modu-
lar i per tant repercutiria en l’estructura de cicles
impartits.

• Canvis en el sector sanitari: l’evolució tecnològica i
altres canvis d’interès; per exemple, actualment la
direcció de l’Escola està fent un seguiment detallat
de l’evolució de les potencials conseqüències de la
“Ley de Ordenación de la Profesiones Sanitarias”.
L’evolució del mercat pel que fa a la demanda de
professionals amb les qualificacions que s’obtenen
a l’Escola i el comportament del mercat estranger.

• Evolució del sector educatiu. Essencialment preo-
cupen a l’Escola: el grau de coneixements amb què
els alumnes finalitzen el batxillerat i la realització
de pràctiques, avui obligatòria a tots els centres de
Formació Professional. Aquest últim punt fa que
les aliances de l’Escola amb els centres on s’impar-
teixen les pràctiques s’hagin hagut de revisar i fer-
ne un seguiment acurat. En el cas concret del cicle
de radioteràpia, es va detectar que l’obertura
d’una altra escola podia reduir les possibilitats dels
alumnes de l’eB de fer pràctiques en empreses. Per
això, a finals del curs 2002-03 es va fer una reunió
amb els caps de servei dels centres col·laboradors
per tal de determinar el nombre de llocs de pràcti-
ques amb el que es podria comptar enguany. A
partir d’aquesta informació es va decidir el nombre
d’alumnes que s’acceptarien en aquest cicle. En
conseqüència es va demanar al Departament
d’Ensenyament una reducció del nombre de matrí-
cules, per garantir l’accés a unes pràctiques de
qualitat. També es tenen en compte la progressió
de la implantació de sistemes i polítiques de quali-
tat en altes centres educatius i els canvis en la legis-
lació universitària.

• Canvis en els Plans Estratègics de l’IMAS, tractant
d’alinear estratègies per a afavorir el desenvolupa-
ment més eficient dels objectius.

• Dades del sector: 

– existeixen moltes dades d’indicadors del sec-
tor educatiu fàcilment consultables: IMEB,
EUSKALIT, SAREKA, DONAPEA, CEDEFOP,
“Plan Nacional de evaluación de la calidad de
universidades”, memòries EFQM d’altres cen-
tres educatius, plans de gestió d’universi-
tats.... que sempre són revisades per l’equip
directiu, com a mínim abans de la revisió
anual del sistema.
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– des del servei de documentació es fa un
seguiment de les informacions publicades
tant en l’àmbit educatiu com sanitari. En
aquest últim cas es rep, a més, informació
específica de l’IMAS.

– sempre que es planteja un nou projecte, el
personal implicat directament assisteix a
fòrums específics que poden aportar informa-
ció i dades d’interès: congressos, presenta-
cions d’empreses sobre noves tecnologies,
fires... 

– hi ha 2 fòrums concrets i genèrics als quals
s’hi assisteix sempre: el Saló de l’Ensenyament
i les reunions i presentacions convocades per
l’IMAS. En ambdós casos s’obtenen dades
quantitatives i qualitatives dels sectors que
ens afecten més directament: l’educatiu i el
sanitari.

– Dades socials i ambientals 
– Dades sobre noves tecnologies que s’obtenen

mitjançant publicacions especialitzades i amb
visites/estades en centres punters del sector
sanitari

L’eB planteja diverses estratègies per als riscos amb els
que s’enfronta:

1. Potenciar els seus trets diferencials i convertir-los
en avantatges competitius. Entre aquests s’han de
destacar:

• L’Escola presenta les característiques necessàries
per a ser centre de referència, per això ja va pre-
sentar la memòria acreditativa per a obtenir aques-
ta distinció al Departament d’Ensenyament.

• L’Escola s’ha especialitzat en l’ensenyament sanita-
ri i ha estat reconeguda com a centre a potenciar
pel Consorci Educatiu de Barcelona.

• L’Escola, a diferència d’altres centres educatius de
titularitat pública, disposa de plena llibertat per a la
contractació del seu professorat. Així, pot cercar
els seus docents en el món professional, cosa que,
com ja s’ha repetit, és un factor fonamental per a
garantir una formació professionalitzadora. 

• L’Escola depèn d’una Institució Sanitària de presti-
gi (IMAS) que li atorga un reconeixement molt
important i fa que la seva missió professionalitza-
dora sigui més fàcilment reconeguda en el sector.

2. Cercar aliances i establir-hi relacions de benefici
mutu.

Volem destacar el fet de què per sistematitzar les bones
pràctiques ambientals, a l’any 2004 es va signar el com-
promís de sosteniment lligat a l’Agenda 21 de
Barcelona, el qual es manté amb l’elaboració, imple-
mentació i avaluació de projectes anuals. Aquest vol ser
el punt de partida per la implantació d’una correcta ges-
tió ambiental al centre i planteja una revisió de la políti-
ca del centre en aquest aspecte. Aquest projecte s’ha
integrat en el sistema de planificació i revisió de l’Escola.
En aquest moment ja s’ha realitzat el projecte per al
curs 06-07 i s’està pendent de l’avaluació i revisió dels
objectius del curs 05-06.

e. Existència d’un sistema per a identificar i selec-
cionar els canvis que cal introduir en l’organització
així com els canvis que comportarà el seu model
organitzatiu i en les seves relacions externes

Una vegada realitzat l’anàlisi de les variable internes i de
l’entorn i de les repercussions que poden tenir en el
desenvolupament del centre, es realitza una identifica-
ció i anàlisi de punts forts i febles. Aquesta identificació
permet establir les línies estratègiques sobre les que es
treballarà durant un període de 4 anys.

En aquest moment, l’equip directiu ja ha realitzat l’ava-
luació i revisió de les línies del Pla estratègic 2001-2005,
valorant cada línia de forma qualitativa i quantitativa
(grau d’assoliment puntuat de 0 a 3). Partint de l’ava-
luació del pla estratègic finalitzat i de l’anàlisi de les
variables, s’ha identificat la posició actual de l’Escola i
s’han plantejat les noves línies estratègiques que han de
guiar les accions del centre per al període 2005-2009. 

Aquestes són:

1. Avançar en l’aplicació del model d’excel·lència
EFQM, tot desenvolupant el pla de millora resultant
de l’autoavaluació 2005.

2. Ubicar l’escola en un entorn docent d’estudis
superiors en ciències de la salut.

3. Ser referent per a la Formació Professional sanità-
ria per als alumnes i per a les empreses.

4. Establir relacions amb centres europeus.

5. Impulsar el model de gestió de RRHH basat en la
gestió del coneixement.

6. Desenvolupar el campus virtual com eina de
suport a la docència.

7. Ampliar les vies de finançament de la Fundació.

Per cadascuna d’aquestes línies, s’estableix un pla anual
d’objectius concrets i mesurables a partir de la revisió
del sistema feta per la direcció, i que queden reflectits a
un document específic que s’elabora dos cops a l’any (al
febrer i al juny), anomenat Informe de la direcció.
Aquest seguiment també és registrat als fulls d’avalua-
ció d’objectius.
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OBJECTIUS ANUALSPLA ESTRATÈGIC A 4 ANYS

INFORME ANUAL DE
DIRECCIÓLINEES ESTRATÈGIQUES

Objectius generals

Objectius generals

Objectius generals

LINEES ESTRATÈGIQUES

Objectius generals

Objectius generals

Objectius concrets

Responsabilitats

Indicadors

Terminis

Full d’avaluació 
d’objectius



Per definir els objectius anuals que concreten el desen-
volupament de les línies estratègiques es tenen en
compte els resultats dels indicadors del sistema de ges-
tió que aporten informació sobre:

• Les expectatives de les parts interessades: resultats
de les enquestes a alumnes, empreses i treballa-
dors

• El grau de consecució dels programes (projecte
curricular, èxit dels alumnes, inserció laboral...)

• L’eficiència de la gestió del centre (temps per a la
gestió de les queixes, estat de les desviacions, clas-
ses anul·lades,...)

• Resultats d’estudis on participa l’Escola i que
poden afectar el futur dels alumnes que es formen
al centre (estudis amb l’ICO i amb l’IES i participa-
ció en la contextualització a l’àmbit de Catalunya
dels currículums dels cicles d’Imatge per al
Diagnòstic, Radioteràpia i Auxiliar d’Infermeria
liderats pel Departament d’Ensenyament).

• Informacions derivades del seguiment dels sectors
claus.

Tal i com s’ha descrit a l’esquema, la definició dels
objectius anuals té en compte el grau de consecució
dels objectius definits l’any anterior. 

Durant la reunió de revisió anual per part de direcció,
també es revisen tots els indicadors inclosos al Manual
d’Indicadors que informen sobre la implantació i l’efi-
ciència dels processos estratègics, claus i de suport del
centre. Entre aquests es poden destacar:

• Els que donen informació directa i indirecta sobre
la imatge interna i externa de l’Escola

– resultats de les enquestes de satisfacció als
alumnes, personal i empreses col·laboradores.

– sol·licituds de preinscripció al centre
– activitats de promoció

• Els que donen informació sobre l’eficàcia i eficièn-
cia dels processos: en són exemples

– el seguiment de la gestió de No conformitats
i accions correctores

– el grau de consecució del PCC
– les incidències amb professorat
– el % de baixes d’alumnes durant el curs
– el compliment del pla d’inversions
– la revisió de les dades econòmiques

El Manual d’Indicadors es troba complet a l’àrea de pro-
fessors del “campus virtual”, a l’abast de tot el personal
del centre i conté una descripció exhaustiva de cadas-
cun dels indicadors.

L’aspecte que obliga a més innovacions és el fet de
mantenir un ensenyament-aprenentatge professionalit-
zador i de qualitat, ja que el sector professional sanitari
està en constant evolució. Aquest objectiu coincideix
amb les principals expectatives dels nostres alumnes:
aconseguir entrar ràpidament en el món laboral com a
professionals competents. Aquesta expectativa és com-
partida també per les empreses col·laboradores del sec-
tor, ja que també desitgen disposar de tècnics ben pre-
parats i es comprometen a participar en el procés d’en-

senyament-aprenentatge, justament en la part més
pràctica. 

Dins d’aquest àmbit, és important recalcar que, cada
any es revisen els Projectes Curriculars de cada cicle,
segons el procediment d’elaboració i revisió del Projecte
Curricular, incorporant les innovacions necessàries per
adaptar-los a l’evolució del món laboral. Aquesta activi-
tat, en ser sistemàtica, no s’inclou com a objectiu de
millora anual. És responsable d’aquesta actualització el
propi equip docent, liderat pel Coordinador de cicle i el
Coordinador pedagògic, i que, com s’ha dit està inte-
grat en gran part per professionals en actiu.

Pel que fa al seguiment del desenvolupament i implan-
tació de noves tecnologies a l’Escola, la Fundació, que
és qui les finança, en fa un seguiment exhaustiu: esta-
dístiques d’ús del Campus Virtual, materials que s’hi
han penjat... També en aquest cas, s’han incorporat
objectius específics i fins i tot línies estratègiques per a
potenciar i millorar les noves tecnologies a l’Escola,
essencialment en l’àmbit de la comunicació i eines per
a optimitzar la docència (desenvolupament del Campus
Virtual, i de formació on-line). En el cas del Campus
Virtual, el seu desenvolupament ha permès que l’Escola
sigui pionera i disposi d’una eina que fins ara, ha estat
pròpia del sector universitari però no s’havia emprat
encara en l’àmbit escolar.

Per últim, a l’esquema següent resumim la metodologia
de revisió de les estratègies de l’Escola:

Per tal de dur a terme a la pràctica les actuacions defi-
nides per l’estratègia, és necessari dur-les a terme com
accions concretes. Això es fa desplegant els processos
de l’Escola, orientats en la seva priorització i objectius
d’acord amb l’estratègia definida tal com hem vist fins
ara.

Ja el 1998, quan es va realitzar la primera avaluació
EFQM, es va identificar que per poder desplegar la polí-
tica era fonamental disposar d’una eina per a garantir
que la gestió al centre es basés en metodologies de tre-
ball enfocades a objectius concrets, sistemàtiques i que
les responsabilitats i funcions estiguessin perfectament
definides. Per això es va començar a treballar en el dis-
seny i implantació de la gestió per processos. Aquest
projecte es va consolidar l’any 2003 amb l’obtenció de
la certificació ISO 9001:2000. 
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La implantació de la gestió per processos permet un
desplegament dels objectius generals de l’organització
fins a tots els nivells operatius. Així, per cada procés clau
s’han definit objectius concrets coherents amb la políti-
ca i els objectius generals. Els indicadors assignats a
cada procés permeten el seguiment d’aquests objectius. 

A tall d’exemple representem gràficament els nivells del
procés d’ensenyament-aprenentatge:

Cadascun dels processos definits té el seu propietari,
responsable d’efectuar la supervisió dels resultats asso-
lits - en relació amb els objectius previstos (desplega-
ment d’objectius, que provenen de l’estratègia), i d’ac-
tuar en conseqüència, quan aquests no s’assoleixen i
aporten les dades resultants d’aquest seguiment a l’e-
quip directiu.

Amb aquests, l’equip directiu fa les revisions anuals dels
objectius que són transmeses en el claustre de profes-
sors. Es presenten: 

• l’anàlisi de dades del grau de consecució dels
objectius vigents, comentant els problemes sorgits
i les causes de les desviacions sobre els terminis
planificats i

• els nous objectius i la planificació per assolir-los i
les seves relacions amb les línies estratègiques del
Pla vigent.

Aquesta informació es comunica també en les Trobades
de Directius que convoca l’IMAS, en les que els centres
adscrits presenten l’avaluació dels seus objectius i els
projectes en curs.

f. Incorporació del concepte Innovació en la cultu-
ra de l’organització

L’equip directiu té una dinàmica proactiva i àgil d’adap-
tació als canvis interns i de l’entorn. Hi ha un seguiment
dels sectors clau (entorn educatiu, sanitari i organitza-
tiu), que són els que poden tenir influència directa en
l’activitat de l’Escola i a partir dels quals es defineix la
visió. El seguiment té en compte: 

• Informació sobre noves disposicions normatives:

– facilitada pel Departament d’Ensenyament

(informació específica remesa directament i
subscripció al full de disposicions administra-
tives)

– remesa per l’IMAS i altres empreses del sector
sanitari (l’eB rep els butlletins interns de tots
els centres col·laboradors)

– recollida quan s’assisteix a congressos, con-
tactes amb empreses, sessions i reunions del
Departament d’Ensenyament, l’IMEB, l’IMAS i
associacions professionals

– recull de premsa de la biblioteca de l’Escola
d’aspectes educatius 

La major part d’aquesta informació arriba a l’equip
directiu que l’analitza en les seves reunions i la remet
internament a les persones que poden estar interessa-
des o afectades. Per millorar l’accés a la informació
rellevant s’han incorporat en el Campus Virtual, links a
webs d’interès en els àmbits de l’educació i sanitari i
diàriament es penja el recull de premsa.

• Informació relativa a innovacions en el sector sani-
tari:

– aportada per l’equip docent que són, en
molts casos (80%), professionals en actiu

– recollida a les visites dels coordinadors de
cicle als centres de pràctiques

– reculls de premsa difosos per l’IMAS
– derivada de subscripció a revistes especialitza-

des del sector: La biblioteca fa difusió via
correu electrònic dels sumaris de totes les
publicacions que arriben

– derivada de recull de novetats bibliogràfiques,
realitzat per biblioteca i difós via correu
electrònic

Aquesta informació és revisada per l’equip directiu i
docent i s’analitza a les reunions d’especialitat i a les de
revisió del Projecte Curricular.

• Informació relativa a la demografia i al comporta-
ment relacionat amb la selecció dels estudis dels
alumnes de la nostra població.

• Informacions relatives a l’àmbit de l’organització i
gestió escolar, recollida a l’assistència de cursos i
congressos i a bibliografia.

Aquesta informació és emprada en el procés d’elabora-
ció i revisió dels documents estratègics llistats a la pre-
sentació d’aquesta memòria.

Tota la informació que no prové directament del profes-
sorat o centres col·laboradors (la qual es canalitza a tra-
vés dels coordinadors de cicle) és recollida i distribuïda
pel servei de Documentació de l’Escola. Aquest servei el
dona la bibliotecària del centre i consisteix en :

1. recepció i filtrat de la informació provinent d’ins-
titucions, empreses i associacions professionals

2. cerca proactiva d’informació en revistes especia-
litzades, pàgines webs, reculls de premsa, altres
biblioteques

3. distribució directa de la informació a les persones
adients: equip directiu, òrgans de coordinació, pro-
fessorat i alumnes

4. distribució de la informació mitjançant un portal
web específic de la biblioteca i accessible a tota la
comunitat educativa
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A més, la Biblioteca de l’Escola dóna un servei de cerca
especialitzada i específica de documentació. Aquest ser-
vei es presta a demanda de l’usuari i està disposició de
tot el personal i alumnes de l’Escola. 

Tots els canvis i decisions són àmpliament comunicats
dintre de l’organització, així com totes les informacions
que poden ser d’interès.

Finalment, la direcció del centre dóna suport pressupos-
tari a totes les innovacions i canvis necessaris mitjançant
el recolzament econòmic a la formació del personal, tal
com ja s’ha indicat, i mitjançant les inversions necessà-
ries en equipaments.

g. Reconeixement dels esforços i assoliment de les
persones

L’Escola valora molt les contribucions de les parts inte-
ressades i per això ha establert mecanismes que en per-
meten el seu reconeixement formal :

• Els professors són els veritables experts en les
matèries que imparteixen i així se’ls vol fer sentir,
fent-los responsables de les decisions preses en les
reunions de l’equip d’especialitat.. 

• A més, hi ha una part dels cicles (crèdits de lliure
elecció) on l’equip docent d’especialitat disposa de
llibertat per decidir contingut i planificació. 

• La major part del professorat ha disposat de for-
mació i assessorament per al desenvolupament de
crèdits. Els nous professors reben el suport de
docents amb més experiència, dels coordinadors
d’especialitat i de la coordinació pedagògica.

• A les reunions d’especialitat, els diversos professio-
nals troben un fòrum comú propici al debat entre
professionals, que afavoreix la diversitat d’opinions
i el diàleg, a més de ser una via d’entrada de
corrents innovadores. Aquest fet és molt enriqui-
dor per al professorat, a més de ser molt important
per a la innovació permanent de la formació a
l’Escola.

• Com un altre element de motivació, l’Escola
fomenta que els seus professors participin en pro-
jectes de formació continuada (com a docent o
coordinadors). Aquest tipus de projecte, a banda
de suposar una incentivació econòmica suple-
mentària, suposa una important projecció dels par-
ticipants en el món laboral, ja que en aquests cur-
sos participen i assisteixen professionals del sector.

• Als participants en grups de millora se’ls lliura un
certificat que puntua com a innovació en la carre-
ra professional.

• Quan es realitzen les auditories del sistema de qua-
litat (internes o externes), direcció comunica els
resultats generals i agraeix i felicita formalment el
personal.

• Es promou la publicació o la presentació en con-
gressos dels projectes innovadors o d’interès, de
forma totalment finançada per l’Escola.

• Es tracta d’incentivar, en la mesura del possible, l’a-
lliberament de tasques i la participació en projectes
d’innovació.

1.2 INNOVACIÓ EN EL SERVEI

a. Implantació a l’organització d’un sistema de
desenvolupament de serveis

Els alumnes que accedeixen a l’eB tenen per objectiu
principal rebre una formació que els faci competents
per a trobar un lloc de treball al sector. Aquesta expec-
tativa coincideix amb el propi objectiu de l’Escola, defi-
nit a la seva missió, de ser un centre professionalitzador
i de formació global. Per assolir aquesta missió, la clau
és desenvolupar un procés d’ensenyament-aprenentat-
ge eficient. Per aconseguir-ho es treballa en base a un
procés de disseny i revisió del Projecte Curricular del
centre, el qual permet introduir millores en els currícu-
lums que estan en funcionament o dissenyar nous pro-
jectes curriculars per cicles de nova implementació.

1. PLANIFICACIÓ DEL DISSENY que es desglossa en:

1.a. contextualització dels cicles per part de l’equip
docent i coordinador de cicle. 

1.b. elaboració de la Programació de cada crèdit
(emprant sempre com a guia el Projecte Curricular
del Centre) per part de l’equip docent. 

2. VERIFICACIÓ DEL DISSENY: els coordinadors d’es-
pecialitat i pedagògic i, si s’escau la Direcció, verifiquen
les propostes de l’equip docent (de fet existeixen 2 veri-
ficacions successives, una de la contextualització i una
de la programació).

3. REALITZACIÓ DEL “SERVEI” implantació del cicle:
procés d’ensenyament-aprenentatge.
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4. VALIDACIÓ DEL DISSENY: recollida i anàlisi dels
resultats, cosa que permetrà reiniciar el cercle de millo-
ra i decidir quins aspectes s’incorporen a la sistemàtica
habitual.

Respecte a la formació global s’ha de recalcar que:

• a tots els cicles s’inclouen i s’avaluen aspectes ètics:
actituds front als pacients i envers als companys

• als cicles on els futurs professionals, en la seva acti-
vitat laboral generaran residus especials, a les pràc-
tiques a l’Escola se’ls explica com seleccionar-los i
gestionar-los correctament.

• a les especialitats per a les que s’ha identificat com
a valor fonamental aspectes relatius al control de
qualitat, el desenvolupament específic d’aquests
aspectes s’ha inclòs en el projecte curricular:

– gestió de la qualitat per a Documentació
Sanitària 

– es treballa amb PNT (procediments normalit-
zats de treball) a les pràctiques de Laboratori
de Diagnòstic Clínic.

• als alumnes del cicle de grau mig (joves entre 16-
18 anys) se’ls convoca a xerrades sobre sexualitat i
sobre drogodependències.

En el cas dels crèdits transversals (que són impartits en
diversos cicles) sovint hi participen diferents professors.
Per a garantir l’homogeneïtat de la formació, els
docents implicats han establert un grup de treball per a
definir continguts i activitats d’aprenentatge a desenvo-
lupar. Aquests han estat penjats al “campus virtual”, la
qual cosa garanteix la seva difusió i accessibilitat.
Aquests han estat els casos del FOL (Formació i
Orientació Laboral) i de la Radioprotecció. Aquesta sis-
temàtica s’anirà ampliant a tots els crèdits impartits a
l’Escola, la qual cosa facilitarà l’homogeneïtat de la for-
mació encara que d’un curs a un altre es produeixin
variacions del professorat.

b. Introducció de nous serveis en el mercat.

Pel que fa a la creació de nous serveis:

• l’Escola, a través de la Fundació, treballa constant-
ment per al disseny i desenvolupament de cursos
de formació continuada i ocupacional:

– Actualment està en procés d’homologació
com a centre col·laborador del Servei Català
d’Ocupació en temes de Formació Ocupacional.

– S’està dissenyant un catàleg de Formació con-
tínua que es posarà en funcionament al
setembre 2006

• s’estan estudiant noves demandes del mercat:

– la de gestors de dades. Aquesta capacitació
podria ser inclosa dintre del cicle de
Documentació Sanitària.

– la de tècnics d’estabulari, aquest seria un nou
curs que requeriria d’una aliança amb algun
centre que disposés d’un estabulari adient.

– la dels Auxiliars d’Infermeria de donar respos-
ta a les competències professionals,

– la de l’aplicació de les noves tècniques de
radiologia digital.

• El curs 05-06 l’Escola va iniciar un nou cicle forma-
tiu, Atenció sociosanitària. Aquest curs va implicar
la incorporació de 30 nous alumnes i representarà
la incorporació de 30 més pel curs 06-07.

• El curs 2006-07 l’Escola ja té aprovat impartir un
nou cicle formatiu: Anatomia Patològica, el qual
implicarà la incorporació de 30 nous alumnes per
al període 06-07 i 30 més per al període 07-08.

c. Millora significativa d’algun producte o servei,
amb un disseny basat en les expectatives dels
clients

A tots els cicles estan previstes unes hores de lliure dis-
posició, sobre les quals l’equip docent no té cap limita-
ció legal pel que fa als seus continguts. L’Escola ha uti-
litzat aquestes hores per anticipar-se a l’evolució de la
normativa que regula els continguts curriculars i inclou-
re aspectes relatius a les novetats que van sorgint en el
món professional.

Com els projectes curriculars són elaborats per l’equip
docent que en bona part són també professionals sani-
taris en actiu, es disposa d’informació actual sobre
noves tècniques, equips, metodologies i permet una
incorporació molt ràpida al disseny curricular dels cicles. 

Per exemple:

• El curs 2004-05, al cicle de Laboratori de
Diagnòstic Clínic es va implantar un crèdit per
explicar tècniques de Biologia Molecular, cada cop
més esteses en el sector però que encara no han
estat incloses en el contingut curricular normatiu.
Fins al moment, aquestes tècniques s’explicaven
succintament en altres crèdits del cicle.

• En el cicle d’Imatge pel Diagnòstic, s’han inclòs en
alguns crèdits continguts sobre noves tecnologies
com l’estudi de les composicions químiques dels
teixits a partir de ressonàncies magnètiques o la
tomografia d’emissió de positrons. També s’ha
millorat notablement el crèdit de processament de
la imatge radiològica incorporant coneixements
sobre la radiologia digital.

Per altra banda s’ha incorporat a tots els cicles l’ús del
campus virtual com a eina de comunicació i de treball
de professors i alumnes. L’ús d’aquesta eina es va iniciar
al curs 03-04 i es pot considerar que actualment està
completament incorporada al funcionament normal del
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centre. A continuació es mostren algunes estadístiques
d’utilització del campus virtual per part de professors
(material “penjat” al campus) i dels alumnes (estadísti-
ca d’accessos).

Amb la finalitat de millorar aquest servei, l’Escola ha
posat en marxa un projecte que es durà a terme al llarg
del curs 06-07 de substitució de la plataforma actual de
campus virtual per un altra que permetrà una major
autonomia d’ús del campus per part dels professors i
una millora en les eines de comunicació interna.

d. Integració de les necessitats i expectatives dels
clients en l’esquema de l’organització.

La prioritat de l’Escola és que els alumnes se sentin ate-
sos i recolzats en tot moment per a garantir el seu
desenvolupament integral i harmònic. Els criteris per a
assolir aquest objectiu estan recollits al Pla d’ acció
Tutorial. Les accions tutorials a realitzar es desenvolupen
al voltant de:

• La integració i participació dels alumnes en el seu
grup-classe i en la dinàmica escolar i el reforça-
ment dels processos d’ensenyament- aprenentatge

• L’orientació professional en la seva doble vessant
de continuïtat acadèmica i d’inserció laboral

• La integració de l’alumne en el centre de pràcti-
ques durant el crèdit de Formació en Centres de
Treball

Per això ja des de l’inici es posen tots els recursos neces-
saris:

• Durant el període d’inscripció, es reforça el perso-
nal d’Administració per a garantir un servei àgil i
una informació suficient als alumnes

• Durant el curs es mantenen reunions individuals
alumnes / coordinadors a petició d’un d’ ells.

• Tots els alumnes realitzen una entrevista individua-
litzada amb la coordinació al inici de curs per fer
l’avaluació inicial (Procediment d’ensenyament-
aprenentatge)

• En els casos necessaris es disposa d’horari dintre
del període lectiu per a desenvolupar l’acció tuto-
rial (4 cursos) (procediment d’ elaboració del PGC)

• Durant l’estada a l’Escola, els alumnes estan en
contacte permanent amb els professors.

• Durant la fase de FCT (formació en centre de tre-
ball),

– els coordinadors de cicle realitzen visites
periòdiques (un mínim de 3) de seguiment en
les que controlen tant que s’estigui complint
la planificació prevista pel que fa a la forma-
ció, com el grau de satisfacció de l’alumne.
Aquest seguiment es fa de forma sistematit-
zada i es recull en un full que forma part de
l’expedient dels alumnes (Procediment de
FCT).

– els alumnes complimenten cada 15 dies el
quadern de pràctiques, indicant les activitats
que realitzen, que és revisat i validat pels
coordinadors

– els alumnes tenen assignat un tutor en el cen-
tre al qual poden dirigir-se en qualsevol
moment

• un cas particular és el dels alumnes que passen el
curs amb crèdits pendents del curs anterior i que
no tenen l’obligació normativa de realitzar-los pre-
sencialment. Per a facilitar-los l’assoliment dels
objectius del crèdit, l’eB vol posar a la seva dispo-
sició uns Dossiers de Recuperació en els que se’ls
especifica els continguts a aprendre i les activitats
a desenvolupar i que es reforçat per un seguiment
del professor. A banda, poden consultar en tot
moment el professor responsable del crèdit.
Actualment, ja s’han elaborat els dossiers de 2 crè-
dits i s’han experimentat durant 2 cursos. Atenent
als resultats positius pel que fa a la satisfacció dels
alumnes i professorat i rendiment acadèmic dels
alumnes, s’ha decidit ampliar el projecte a la resta
dels crèdits.

Durant tot el període en el que els alumnes estan matri-
culats a l’Escola disposen d’accés directe, a través del
Campus Virtual, als correus electrònics de tots els mem-
bres de l’Escola (incloent direcció).

L’any 1999, en resposta a una àrea de millora detecta-
da a la primera avaluació EFQM, es creà un grup de tre-
ball per a definir:

1. els clients de l’organització: alumnes i empreses.

2. una sistemàtica per a identificar-ne les expectati-
ves i el seu grau de satisfacció. Això comporta l’ús
d’enquestes específiques segons el moment del cicle
formatiu en que es troba l’alumne i enquestes a
altres grups d’interès relacionats amb els processos
del centre.

ENQUESTA 
La teva arribada al centre
El funcionament del centre
Els ensenyaments rebuts
La formació en
centres de treball
La teva estada al centre
Enquesta a empreses
col·laboradores

3. a més, es va definir la sistemàtica de gestió de
queixes, com eina fonamental per a identificar els
punts febles de la gestió segons la percepció dels
clients i del propi personal del centre.

Les enquestes de satisfacció i el sistema de recollida d’o-
pinió dels clients va ser el resultat del treball d’un grup
de millora que es va constituir el curs 98-99 i va finalit-
zar el curs 99-00. En el moment de dissenyar aquest sis-
tema, van prioritzar-se els clients, iniciant l’elaboració
de les enquestes destinades al client-alumne, es va con-
tinuar pels clients interns (professors i PAS) i es finalitzà
per les empreses col·laboradores (els resultats de les
enquestes a clients interns es comenten a RESULTATS
EN LES PERSONES).

Les enquestes a alumnes es van plantejar globalment
amb una periodicitat anual perquè cada any comença
una nova promoció i canvien els clients. Per altra banda,
les enquestes a clients interns i empreses col·laborado-
res es van plantejar bianualment perquè experimenten
poques variacions.
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Amb les enquestes es van fer proves pilot després del
seu disseny, una vegada arribats a un model definitiu, el
seu contingut no ha variat. Malgrat això, després de
l’experiència de quatre cursos (dos enquestes en el cas
de professors, PAS i empreses col·laboradores), s’ha
observat que alguns dels seus ítems s’haurien de revisar.
Amb aquesta finalitat, s’ha realitzat durant aquest curs
una revisió de les enquestes, per variar algunes pregun-
tes sense perdre la possibilitat de comparació intera-
nual.

Pel que fa als exalumnes, se’n conserva una base de
dades per tal de poder informar-los puntualment dels
cursos de formació continuada que els poden interessar.

L’Escola valora molt les contribucions de les parts inte-
ressades i per això ha establert mecanismes que en per-
meten el seu reconeixement formal:

• Grups d’interès externs:
– als tutors de pràctiques dels centres col·labo-

radors se’ls lliura un certificat que puntua en
la seva carrera professional

– els seminaris d’actualització es fan extensius
als centres col·laboradors, amb assistència
gratuïta i certificat d’assistència 

– els membres dels centres col·laboradors dis-
posen de preus especials a tota la formació
realitzada per la Fundació (bonificacions o
gratuïts, si són col·laboradors directes del curs
en concret)

– la Fundació convoca beques d’investigació
per als tècnics en les especialitats impartides
per a col·laborar en projectes desenvolupats
als centres col·laboradors

– direcció agraeix personalment, cada curs, la
col·laboració dels centres de pràctiques. A
més està previst aportar-los informació per a
la seva pròpia millora, proporcionant-los els
resultats de les enquestes dels alumnes que
els afecten

– l’eB invita als centres col·laboradors a tots els
actes commemoratius i especials que es realit-
zen (festa dels 20 anys, cloendes de curs, lliu-
rament del certificat ISO...)

– l’eB respon a totes les consultes de tipus pro-
fessional i docent en les que el personal del
Centre és expert.

• Cas dels alumnes:
– els representants del consell escolar estan en

el correu electrònic de relacions externes i per
tant reben invitacions específiques a tots els
actes d’interès de l’Escola (acte lliurament
ISO, cloenda curs....)

– als alumnes que han elaborat un treball de
final de curs remarcable, se’ls atorga un premi
(valor afegit en el seu expedient acadèmic) i
se’ls regalen llibres. Aquests treballs resten a
la biblioteca del centre com fons bibliogràfic
per als alumnes de cursos posteriors.

e. Existència de col·laboració amb empreses i insti-
tucions per desenvolupar nous serveis

D’altra banda l’Escola Bonanova és conscient de la seva
posició privilegiada en l’àmbit de l’organització de cur-
sos ja que disposa d’infrastructura i recursos humans.
Per això, la direcció del centre, sempre es mostra dispo-

sada a col·laborar amb altres institucions del sector en
l’organització de cursos.

Programa de formació Institució col·laboradora
Cursos de Directors i • Sociedad Española de Investigación
Operadors en instal·lacions Ósea y Metabolismo Mineral 
de radiodiagnòstic (SEIOMM)

• Mútua Universal
• Asepeyo
• Departament de Justícia de la

Generalitat. Direcció general de 
presons. (Àrea sanitària)

Prevenció i tractament del • Institut de Diagnòstic per la
càncer de mama Imatge de l’IMAS (IDIMAS)
Actualització en • Asociación Española de Técnicos
Medicina Nuclear en Radiodiagnóstico y 

Radioteràpia (AETER)
Curs bàsic per Auxiliars • Institut català d’Oncologia
d’Infermeria
Curs de dosimetria 3D per • Institut d’Estudis d’Educació
a Tècnics en radioteràpia Contínua (IDEC-UPF)

1.3 INNOVACIÓ EN PROCÉS

a. Identificació de processos clau d’acord a la seva
estratègia.

Durant el desplegament del Pla Estratègic 2001-05,
l’Escola ha dissenyat i implantat un sistema de gestió de
la qualitat enfocat a la gestió per processos que entre
altres millores:

• ha proporcionat sistemàtiques (documentades) de
treball als grups menys especialitzats del centre
(administració)

• ha augmentat el grau d’autonomia de tots els
col·lectius amb el desenvolupament de la intranet:
totes les sistemàtiques de treball hi són consulta-
bles

• ha sistematitzat la recollida i difusió de les informa-
cions derivades de les reunions de treball: implan-
tació sistemàtica de les actes de reunió i establi-
ment de la seva distribució.

• ha permès d’establir una metodologia de control i
seguiment de processos mitjançant indicadors,
desenvolupant la pràctica de la presa de decisions
basada en dades objectives

A continuació es presenta el mapa de processos de l’eB.
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Tot i que el procés més important és el d’ensenyament
– aprenentatge, s’han considerat com claus tots els pro-
cessos en els que interactuen alumnes i Escola, des del
desplegament informatiu a l’inici de la campanya esco-
lar fins a la seva partida, incloent la valoració de la seva
satisfacció.

La gestió per processos ha requerit designar un propie-
tari de procés que és el responsable del seu funciona-
ment i millora. En alguns casos aquell que és el propie-
tari té alguna de les funcions pròpies de l’organització
escolar. Però en altres casos les interfases entre subpro-
cessos poden generar conflictes en la presa de deci-
sions. Aquest és el cas del subprocés de FCT (formació
en centre de treball) que pertany al procés ensenya-
ment-aprenentatge però que requereix una coordinació
eficient amb el procés de gestió d’empreses col·labora-
dores (procés de suport). Aquests casos han requerit
l’anàlisi profunda de la missió dels processos per arribar
a acords de modificacions en algunes responsabilitats.
Aquesta anàlisi l’ha dut a terme un grup de millora que
ha finalitzat el seu treball al febrer del 2005.

Els processos s’han documentat en fitxes de procés, on
vénen indicats el seu propietari, la missió i els procedi-
ments que els desenvolupen. A banda, existeix un
Manual d’Indicadors de la Qualitat en el que s’han reco-
llit els indicadors de seguiment, detallant-ne per a
cadascun: la finalitat, la fórmula per a calcular-lo, espe-
cificacions –si són necessàries -, la població mostra, la
font de les dades, la freqüència de recollida de dades,
de la seva anàlisi, el responsable de recollir les dades, i
d’analitzar-les, la distribució dels resultats i l’objectiu
previst per l’indicador. Tota aquesta informació es troba
a l’apartat de processos del “campus virtual” de
l’Escola.

Els processos han estat redactats per les persones més
directament implicades en cada activitat. Tota la docu-
mentació generada ha estat presentada en reunions de
formació/informació específiques i és accessible a tot el
personal al Campus Virtual.

La gestió per processos de l’eB està basada en la norma
ISO 9001:2000 (certificada per LGAI al març del 2003).

b. Metodologia de seguiment de processos i intro-
ducció de millores als processos mitjançant la inno-
vació

Les principals eines per a millorar els processos són el
seguiment i anàlisi:

1. Dels indicadors, que inclouen la valoració dels
resultats de les enquestes de satisfacció internes i
externes. Per tal d’optimitzar la seva utilització s’han
revisat els indicadors i s’ha recordat, mitjançant reu-
nions, la importància de l’òptima recollida i del
corresponent seguiment.

2. De les queixes de personal i alumnes (que són
gestionades com a no conformitats, quan es consi-
dera necessari). Per exemple els alumnes van presen-
tar una queixa per la insuficiència de recursos per
imprimir a l’aula d’informàtica. El problema es dona-
va fonamentalment quan tractaven d’imprimir
apunts en format Power Point penjats en el Campus
Virtual. Per a solucionar el problema s’han establert
unes normes per al tipus d’apunts que es poden

penjar al Campus (evitar diapositives, prioritzar
“text”)

3. De les no conformitats i accions correctores i/o
preventives. Entre aquestes últimes s’han de desta-
car que són tractades com a accions preventives les
actuacions derivades de les observacions i recoma-
nacions fetes per la Inspecció d’Ensenyament.
També es deriven accions preventives de suggeri-
ments del personal i alumnes i de les reunions de
revisió per direcció.

4. De les desviacions d’auditories internes o exter-
nes que són gestionades també com a no conformi-
tats. És important recalcar que els auditors interns
són personal de l’Escola i que, a vegades, també par-
ticipen en aquestes auditories membres d’altres cen-
tres de les xarxes de qualitat del Departament
d’Ensenyament. El procés de millora, sobretot pel
que fa a aspectes docents, suposa en molts casos la
creació d’un grup de millora que identifiqui les pos-
sibles causes del problema i que estudiï les millors
opcions per a eliminar-lo. Aquestes opcions no es
poden implantar fins al curs següent i la verificació
de la seva eficàcia s’ha de fer un cop finalitzat el
curs. A partir d’aquí, s’ha de valorar si l’acció empre-
sa per a solucionar la desviació o per desenvolupar el
suggeriment s’ha d’incorporar a la sistemàtica del
centre o ha estat una acció puntual. Tot això fa que,
sovint, la implementació de millores als processos
sigui lenta i que algunes accions preventives o
correctives romanguin obertes durant més d’un curs.

La metodologia general emprada en la revisió dels pro-
cessos es pot observar en el següent esquema:

c) Introducció de canvis importants en tècniques,
equipament o programari logística.

Exemples d’innovació en aquest àmbit:

1. El seguiment específic de cada projecte permet
implantar les correccions necessàries de forma àgil.
Potser els millors exemples d’aquesta sistemàtica
han estat per una banda el Projecte d’Aplicació de la
Reforma Educativa en el curs 1996-97 i el disseny i
desenvolupament del Campus Virtual durant el curs
2001-02. En ambdós casos l’eB ha estat pionera
dintre de l’àmbit de la formació sanitària pel que fa
la implantació de la LOGSE i dintre de la formació
secundària pel que fa al Campus Virtual.

2. S’ha de recordar que, la principal activitat de l’or-
ganització: procés d’ensenyament-aprenentatge, es
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basa en una sistemàtica de millora continuada: revi-
sió del PCC. En aquest sentit, des de el curs 04-05,
s’ha introduït en la revisió del PCC el treball mit-
jançat grups virtuals. L’equip docent de cada cicle es
constitueix en un grup de treball virtual utilitzant les
eines que es posen al seu abast dins de l’entorn del
campus virtual de l’Escola. Això permet el tele-treball
dels professors implicats i agilita la revisió i actualit-
zació del PCC.

Enguany s’està realitzant un projecte que incremen-
ta l’automatització del treball d’aquests grups vir-
tuals mitjançant l’elaboració d’una base de dades
SQL sobre la que podran treballar directament els
professors que formen part de l’equip docent. Això
facilita la transferència posterior dels resultats del
treball del grup vers altres processos que necessiten
aquests resultats com a guia de funcionament.

3. Des de l’any 2003, l’Escola ha incorporat les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la
seva pràctica diària:

– Part del currículum es dona de forma no pre-
sencial mitjançant el campus virtual. Una
mostra d’aquesta experiència és la utilització
del campus per donar algunes hores que for-
men part de diversos crèdits que es compta-
bilitzen en funció de les hores destinades pels
alumnes a l’elaboració de treballs i activitats
que utilitzen aquesta eina; i per reforçar la
formació de alumnes mitjançant textos (pdf),
imatges, recursos d’internet, pàgines web
hipertextuals, presentacions (PowerPoint) o
proves d’autoavaluació.

– S’ha incorporat a cada aula un ordinador con-
nectat a la xarxa del centre i, per tant, amb
sortida a internet, a més d’un canó de projec-
ció. La major part dels professors utilitzen
aquestes eines informàtiques en la seva pràc-
tica diària.

– S’ha dotat a la Biblioteca del centre de conne-
xió a biblioteques virtuals (ex: Biblioteca
Laporte) i a bases de dades de fons bibliogrà-
fics mèdics (ex: med-line).

d) Sistema d’identificació d’oportunitats de millo-
ra i d’innovació

El sistema d’identificació de millores i d’innovació es
basa en l’anàlisi d’indicadors, de les queixes, així com en
el resultat de les auditories. Aquesta anàlisi la duen a
terme, principalment, l’Equip directiu, la Comissió
Pedagògica, ambdós amb reunions setmanals, i l’Equip
docent de cicle, el qual es reuneix 2 cops l’any per a
l’anàlisi (reunions d’especialitat). 

Un aspecte il·lustratiu de què una institució escolar dis-
posa d’un potencial innovador és que tingui la capacitat
d’autoavaluació. Fins ara, el model d’auditories internes
utilitzat per l’Escola Bonanova des de l’obtenció de la
certificació ISO 9001-2000 ha estat l’estàndard, amb
dos rols ben diferenciats: l’auditor i l’auditat. Aquest
model està orientat a l’obtenció de no conformitats o
desviacions respecte a la norma, establertes per l’audi-
tor, després de realitzar l’avaluació de les distintes àrees
del centre.

El model que hem experimentat durant el curs 05-06 ha

volgut apropar la responsabilitat de la detecció de les
oportunitats de millora als Coordinadors i als professors
del cicle. Aquesta metodologia converteix el procés
d’auditoria en una autoavaluació pautada de l’àrea
docent. La pauta per l’autoavaluació es va donar mit-
jançant una enquesta elaborada pel Coordinador de
qualitat, amb el consens de la Coordinació pedagògica
i de l’Equip Directiu.

L’objectiu d’aquest canvi de metodologia és augmentar
la capacitat de potenciar els canvis, baixant la responsa-
bilitat de la detecció de les possibles millores a les per-
sones que tenen en el seu àmbit la responsabilitat de la
formació dels alumnes.

Durant aquest curs s’ha experiment el model en el Cicle
Formatiu Laboratori d’Anàlisi Cliniques. Per poder abor-
dar aquesta autoavaluació, s’ha dut a terme una reunió
de consens al mes de maig amb el següent ordre:

a) Anàlisi del qüestionari del professor.

b) Anàlisi dels indicadors de professor.

c) Anàlisi dels indicadors de cicle.

d) Anàlisi de les dificultats amb el grup-classe

e) Anàlisi general del cicle per la coordinadora.

f) Anàlisi d’objectius del cicle

La valoració per part dels participants en la experiència
ha estat bona. Es considera que aquest sistema millora
la participació i evita la sensació de control. Tanmateix
es valora molt positivament el fet de compartir informa-
ció entre tot l’equip docent del cicle. La capacitat de
detecció d’àrees de millora d’aquest sistema també ha
estat valorada molt positivament per part de l’Equip
directiu.

A més, l’equip de treball de l’Escola realitza de forma
sistemàtica autoavaluacions segons el model EFQM. La
darrera ha estat realitzada l’any 2005 amb un equip
d’autoavaluació de 12 persones de diferents estaments
del centre. A partir d’ella es va establir un Pla de millo-
ra per al període 2005-08.

1.4 INNOVACIÓ EN MARKETING

a. Gestió de la relació amb els clients

Com ja s’ha indicat abans, l’Escola té identificats els
seus grups d’interès: alumnes, famílies, empreses
col·laboradores, administració pública. Per a cada client
té una estructura de gestió i comunicació, amb un res-
ponsables de la mateixa: 

• Pel cas dels alumnes, en punts anteriors ja s’ha
desenvolupat el sistema de gestió i d’integració de
les seves expectatives. El responsable d’aquesta
gestió és el Cap d’estudis.

• Per la gestió de la relació amb les famílies, la res-
ponsabilitat és del Cap d’estudis i del Tutor de
cicle. Pels alumnes menors d’edat existeix una sis-
temàtica procedimentada d’informació a les famí-
lies sobre faltes d’assistència i evolució de l’alumne
en els seus estudis.
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• En el cas d’empreses col·laboradores, la responsa-
bilitat de la gestió és del Coordinador de la
Formació en centres de treball i els Coordinadors
de cicle.

• En el cas de la gestió de les relacions amb les admi-
nistracions públiques, la gestió depén de la
Direcció.

b) Potenciació de marca

Des de fa anys l’Escola manté una imatge de marca con-
creta i que està estesa a tots els documents del centre:

Marca corporativa

Marca Escola Bonanova

Manteniment de marca en el campus virtual

L’Escola manté de forma sistemàtica determinades
accions per potenciar la marca Escola Bonanova, que
enguany s’han concretat en:

• Elaboració d’un calendari per Nadal que s’adreça a
tots els centres col·laboradors, personal i institu-
cions relacionades amb la marca de l’Escola i res-
saltant algun projecte que estigui en funciona-
ment.

• Disseny i lliurament d’algun obsequi amb la marca
de l’Escola a centres col·laboradors, personal i ins-
titucions relacionades. A la foto es pot veure l’ob-
sequi que s’està lliurant enguany:

c) Identificació, estudi, valoració de nous canals de
venda, promoció i distribució per arribar a nous
segments de mercat

Des de l’Escola es dona molta importància a la recerca
de nous segments de població a qui adreçar l’oferta
educativa. Tant és així que la primera línia estratègica
plantejada al Pla estratègic 2001-2005 va ser: “Cercar
altres tipus de clients que permetin mantenir el
número d’alumnes/any”. 

Inicialment, a aquesta línia es van associar els següents
objectius anuals:

1.1. Adaptacions curriculars a professionals sanitaris
sense titulació

1.2. Cercar aliances amb altres centres educatius prefe-
rentment de primer cicle universitaris.

En quant a l’objectiu 1.1, es va planificar una adaptació
curricular dirigida a personal tècnic del grup CETIR, el
qual no tenia la titulació acadèmica necessària per la
feina que desenvolupava, i que els seus coneixements
per la pràctica diària els havia adquirit en el lloc de tre-
ball. Aquests alumnes van cursar els estudis i van adqui-
rir la titulació corresponent en un període de 3 anys. La
recent constitució de l’Institut Català de les
Qualificacions (ICQ) i les normatives i procediments que
es derivaran de l’activitat d’aquest institut obren noves
perspectives per a la consecució d’aquest objectiu. Per
tant, actualment l’Escola està en contacte amb l’ICQ,
tot analitzant el catàleg de qualificacions que s’està
publicant i les seves repercussions en els sectors de
referència: sanitari i sociosanitari.

En aquest últim aspecte, volem destacar que un dels
objectius d’enguany del cicle de Laboratori d’anàlisi clí-
nic ha derivat del anàlisi de les qualificacions publicades:

Objectiu Avaluació actual

Proposta d’inclusió de Ens hem posat en contacte amb el
la qualificació professional grup de treball de Tarragona, que
d’assajos microbiològics porta la qualificació professional
i biotecnològics a la de laboratori, i ens han informat
família professional que ja ho tenen en compte.
sanitària, laboratori Resta pendent fer un seguiment de

la publicació de les qualificacions 
del sector sanitari.

En quant a l’objectiu 1.2, s’ha participat amb els grups
de treball que ha convocat el Departament d’Educació
per fer propostes de reconeixement de crèdits de Cicles
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Formatius de grau Superior i s’ha obert línies de treball
amb l’EUI de la Blanquerna. El reconeixements (conava-
lidacions) de part dels estudis realitzats al nostre centre
per part de la Universitat farà que aquests estudis siguin
més atractius pels alumnes.

Posteriorment es va afegir un nou objectiu a aquesta
línia estratègica:

1.3. Potenciar les accions de promoció del centre. Fer
divulgació d’ un centre d’excel·lència. Millorar les rela-
cions amb el districte. 

En aquest sentit, s’han fet promocions a tots els Instituts
d’Ensenyament Secundari de Barcelona, a Serveis de
d’Hospitals i a Associacions professionals i s’han cercat
correspondències de crèdits entre cicles formatius per
captar alumnes que vulguin fer una formació de tipus
transversal, adquirint competències corresponents a
diversos cicle formatius.

Finalment, es van afegir els següents objectius:

1.4 Millorar les relacions amb el districte. 

1.5. Incrementar les accions de promoció del centre mit-
jançant la pàgina web del centre.

Pel que fa al punt 1.4, s’ha incrementat la participació
en projectes desenvolupats en el districte (projecte de
seguretat vial) i pel que fa al punt 1.5 s’ha creat un por-
tal web que en aquest moment està en plena fase de
funcionament.

2. Paràmetres del sistema de gestió

2.1. PERSONES

Tota la informació que es dona en aquest apartat es
refereix a TOT el personal de l’Escola, incloent-hi els pro-
fessors que donen un nombre petit d’hores lectives.

a. Planificació i gestió dels recursos humans.

1. Planificació. 

A la darrera reunió de l’equip docent d’especialitat
(maig-juny) es tanca la revisió del cicle que, entre altres
aspectes, concreta les necessitats de professorat per al
curs següent i les directrius dels crèdits. Es disposa fins
al setembre per cobrir les necessitats de contractació. 

Acabades les reunions d’especialitat, s’elabora el PGC,
tenint en compte les preferències d’horaris del professo-
rat existent. Aquest document és aprovat pel Consell
Escolar i remès als professors amb una carta convocant-
los al claustre. Si existeixen discrepàncies amb els hora-
ris se solucionen prèviament la primera quinzena de
setembre. Ja des del procés de planificació, l’escola trac-
ta sempre de fomentar i garantir l’equitat entre els tre-
balladors; així, per exemple, s’ha establert que les càrre-
gues lectives són iguals per a tot el personal intern que
té un mateix càrrec. En el cas dels professors externs, la
càrrega de treball és definida a l’inici de cada curs. Es
consideren hores de feina tant les docents com les d’as-
sistència a reunions o participació en grups de treball.

2. Selecció de personal.

Per a garantir que l’Escola selecciona el professorat més
adient, s’ha definit un manual de funcions bàsiques de
tot el personal docent (EOT) i un document específic
amb el perfil concret requerit per impartir cada crèdit
(Definició de Perfils de Personal). 

D’acord amb l’objectiu professionalitzador de l’escola, a
l’hora de seleccionar professorat, es prioritza l’experièn-
cia professional enfront a la docent, ja que el que es
pretén és una formació sobre processos de treball i
transmissió de coneixements professionals. Per això,
quan hi ha necessitat de personal s’entra en contacte
amb els centres col·laboradors per cercar-hi candidats.
El personal d’aquests centres valoren ser docents a l’eB
perquè es tracta d’un centre de prestigi.

La selecció del personal és realitzada per dos persones
de l’equip directiu, en funció de l’àrea de contractació:

• Director-Cap d’estudis per a la selecció de profes-
sorat

• Director-Secretari acadèmic per a la selecció de
personal de secretaria docent

• Director-Administrador per a la selecció de perso-
nal de les àrees de comptabilitat, informàtica i
biblioteca.

Per assegurar la uniformitat de criteris en les entrevistes
amb els diferents candidats existeix un full d’entrevistes.
En el cas de selecció de professorat, sempre es té en
compte també l’opinió del coordinador de l’especialitat,
qui millor coneix les característiques del lloc de treball.
El procés concret de selecció de professorat es descriu al
Procediment de Selecció i Contractació de Personal.

Les estratègies de recerca del personal docent passen
sempre per intentar trobar els millors professionals en el
sector sanitari. Per altra banda, les estratègies de recer-
ca del personal d’administració i serveis, passen per tro-
bar inicialment els millors professionals possibles dins de
l’àmbit de l’IMAS o cercant en associacions professio-
nals en funció de les necessitats del moment.

3. Acollida.

Una vegada contractat el personal, el centre té definit
també un Pla d’acolliment del professorat i del personal
d’administració i serveis, amb una definició clara de les
informacions que ha de rebre el personal en funció del
seu lloc de treball i una definició clara de qui i quan ha
de donar-li aquesta informació. Es fa un seguiment d’a-
quest Pla d’acolliment en funció d’indicadors tant de
percepció, mitjançant enquestes, com d’eficàcia del
procediment.

La convivència de 2 col·lectius molt diferents, professo-
rat i personal d’administració i serveis (PAS), fa que la
gestió del personal i la comunicació hagi de ser molt
acurada per a què no sigui font de conflictes. Per això: 

• S’han establert dos marcs de referència molt clars
pel que fa al calendari laboral dels dos col·lectius.
Pel que fa el calendari del PAS, es va acordar que
cada curs, un cop aprovat el PGC (calendari esco-
lar) s’acorda un calendari específic per administra-
ció dintre dels límits permesos que venen donats
pel marc laboral del personal de l’administració de
l’IMAS.
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• S’ha inclòs el PAS en els canals de comunicació
habituals de l’escola perquè rebin informació sobre
canvis en aspectes de gestió del centre (ex: revi-
sions del RRI).

En qualsevol cas, la direcció del centre atén personal-
ment qualsevol inquietud que sorgeixi en la convivència
habitual d’ambdós col·lectius, convocant, si s’escau,
reunions d’anàlisi dels problemes i establiment de les
corresponents accions correctores.

b. Les persones de l’organització assumeixen res-
ponsabilitats i prenen decisions.

Es considera premissa fonamental, per aconseguir la
implicació i l’assumpció de responsabilitats per part de
les persones de l’organització, la definició dels objectius
individuals de cadascú. A més de l’acompliment de :

• les funcions bàsiques de cada lloc de treball (veure
EOT) i 

• dels objectius generals de cada cicle: establerts a
nivell directiu i transmesos a tot l’equip docent pels
coordinadors de cicle, 

L’Escola ha implantat una sistemàtica de gestió per pro-
jectes. Durant el seu procés de planificació es defineixen
les responsabilitats i objectius de cadascun dels impli-
cats.

En la gestió general del centre, la Direcció també tracta
de fomentar l’empowerment a tots els nivells, i procura
que els seus professionals actuïn sota els seus propis cri-
teris (en línia amb els de l’Escola, òbviament) en casos
tals com:

• durant el disseny del sistema de gestió de la quali-
tat ISO 9001:2000, la definició dels procediments
de treball, va ser responsabilitat del personal direc-
tament implicat (docents i administració) coordi-
nats per membres de l’equip directiu

• el desenvolupament curricular dels cicles és una
tasca desenvolupada pel professorat. L’equip direc-
tiu es limita a supervisar el compliment dels criteris
generals establerts per la normativa aplicable i en
el PEC.

• els coordinadors d’especialitats són responsables
de la gestió del professorat, del currículum, de
grup-aula i la gestió de la formació en centres de
treball (FCT).

Per facilitar aquesta metodologia de treball, estan
nomenats tots els responsables de processos i dels pro-
cediments associats. El responsable del procés es troba
en cada fitxa de procés i les responsabilitats estan des-
crites en els procediments corresponents. Tota aquesta
informació és pública per al personal del centre i està a
la intranet.

A més, per a cada projecte desenvolupat a l’Escola, la
direcció nomena un responsable i el dota de recursos
suficients perquè el desenvolupi de forma autònoma
(ex: projecte Agenda 21).

c. Desenvolupament de competències o capacitats
de les persones.

1.Antecedents.

Pel que fa referència al manteniment dels coneixements
necessaris per al desenvolupament eficaç de les fun-
cions docents, els professors provinents de l’àmbit labo-
ral garanteixen la formació professionalitzadora i uns
continguts tècnics actualitzats. Pel que fa a la seva for-
mació didàctica es programen activitats formatives rela-
cionades amb els projectes que els afecten, a més d’as-
sessories personalitzades, que fan els coordinadors d’es-
pecialitat i el coordinador pedagògic.

Als professors que estan a temps complet a l’Escola se’ls
incentiva a formar-se contínuament, en els centres
col·laboradors, en cursos específics de noves tècniques,
cursos de continguts pedagògics, exposicions de cases
comercials on es presenten nous aparells. Casos exem-
plars són:

• el de la coordinadora del cicle formatiu de radio-
teràpia: es van fer les gestions necessàries per tal
que durant 4 anys (1993 a 1996) es formés durant
una setmana a l’any en els principals centres de
radioteràpia de Barcelona, on va poder assolir un
grau de coneixement de l’especialitat que, tot i ser
superficial, és molt important per a garantir la seva
funció de coordinadora. 

• el de la coordinadora d’imatge pel al diagnòstic
que, un cop seleccionada i abans de la seva incor-
poració (l’any 1989), va fer 6 mesos de formació
específica: curs de postgrau “Perfeccionament per
infermeria de radiodiagnòstic” (100h formació
teòrica i 490 h pràctiques a l’hospital) amb estada
en un centre especialitzat. 

No es considera únicament el manteniment i promoció
dels coneixements del personal docent del cicle; també
es considera el cas del personal administratiu (PAS), per
exemple:

• cas de la comptable de l’Escola, que essent llicen-
ciada en Filosofia i Lletres ha desenvolupat capaci-
tats per a ocupar el seu lloc de treball actual, mit-
jançant el reforç amb cursos de comptabilitat de
recursos humans, comptabilitat pública, gestió i
comptabilitat de fundacions

• cas de la bibliotecària que ha reforçat els seus
coneixements mitjançant cursos de biblioteques
electròniques i arxivística.

2. Actualitat.

La direcció del centre ha definit un Projecte de formació
de l’equip humà, documentat i disponible per a tot el
personal en la intranet del centre. En aquest projecte es
descriuen els principis, valors i objectius de la formació
a l’Escola Bonanova.
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DESENVOLUPAMENT
PERSONAL

DESENVOLUPAMENT
ORGANITZACIÓ

PLA DE FORMACIÓ



Principis Objectius de la formació

L’existència d’un projecte de Millorar la competència
formació de l’equip humà és una professional.
responsabilitat institucional que 
requereix el compromís de la Direcció,
i és una eina per assolir els 
objectius de l’organització.

El projecte de formació és una part Crear un espai per a la
integrant de la dinàmica de millora participació i implicació
contínua que es tradueix en el de l’equip humà en el 
procés d’aprenentatge permanent. projecte d’escola.

Està centrat en les necessitats de Cercar la qualitat en la
formació de l’equip humà per assolir prestació del servei
amb satisfacció els objectius dels educatiu.
projectes de l’organització.

Les activitats de formació poden estar Augmentar l’eficiència
orientades a les necessitats individuals en els processos de
o al desenvolupament dels professionals treball.
de l’organització en el seu conjunt.

La formació s’entén com una inversió que afavoreix el
desenvolupament de la competència professional i faci-
lita els processos de canvi, dóna una visió compartida
d’allò que volem aconseguir, promou l’aprenentatge en
equip i millora l’eficàcia perquè es basa en l’anàlisi dels
resultats i la reflexió crítica sobre els errors de la pràcti-
ca professional.

El Pla de formació s’organitza de la següent manera:

• Els projectes estratègics de l’organització es con-
creten en objectius anuals que recolliran en la seva
definició les necessitats de formació de l’equip
humà, en funció de les responsabilitats relaciona-
des amb els llocs de treball.

• Es recullen les expectatives i les necessitats de for-
mació en relació al pla de formació programat
anualment. 

• Davant de l’oferta de formació es seleccionen prio-
ritàriament aquelles persones que estiguin més
relacionades amb els projectes a desenvolupar.

• La formació és un valor que ha de ser compartit i
que forma part del capital de la nostra organitza-
ció. Les persones que realitzin formació faran una
transferència dels coneixements rebuts amb la
voluntat de què serveixin com a font d’informació
de la resta de persones de l’equip humà.

Per aquest curs aquesta metodologia s’ha concretat en
dos tipus de plans de formació: 

1) Pla de formació d’acollida del nou personal.
Aquestes activitats de formació són obligatòries per
a tot el professorat o PAS de nova incorporació a
l’escola.

2) Pla de formació adreçat a la millora de la
competència professional. Aquestes activitats de
formació responen a les necessitats detectades en el
desenvolupament dels diferents projectes del centre
i tenen com objectiu afavorir el desenvolupament de
la competència professional de l’equip humà. També
inclou la formació adreçada al desenvolupament de
competències claus associades a les tasques realitza-
des a l’escola. 

Com ja s’ha explicat, la detecció de necessitats es realit-
za per diverses vies, con són, l’enquesta que es passa a
l’alumnat a final de curs (veure 3.a), el seguiment dels
resultats dels crèdits a les reunions d’especialitat i
demandes específiques del personal. Aquestes últimes,
sempre alineades amb els objectius anuals del centre.

Una vegada establert el Pla de formació, cerquem els
proveïdors (interns del centre, institucions educatives,
col·legis professionals, etc.). Des del grup de lideratge
del centre, sempre s’ha considerat que l’única formació
possible no són només els cursos, sinó que es contem-
plen altres possibilitats, com és una combinació de for-
mació i assessoria. Aquesta, per exemple, va ser l’es-
tratègia emprada en el moment de l’important canvi
metodològic que va representar la Reforma Educativa, o
quan es va decidir començar a treballar en la gestió de
la qualitat.

La formació rebuda es registra i s’avalua per part del
participant en la formació i per part de la direcció. Els
aspectes avaluats es mostren a la següent taula:

Valora de 0 a 10 la formació que has rebut:

QUÈ AVALUA QUI AVALUA
PARTICIPANT DIRECCIÓ

Satisfacció global del 
participant amb la formació
Assoliment d’objectius 
de la formació
Adequació pedagògica 
dels formadors
Impacte de la formació en 
el lloc de treball *
Possibilitat de transferència 
de l’aprenentatge *

*L’avaluació d’aquests dos aspectes s’ha de realitzar de forma diferida, en els
mesos posteriors a la finalització de la formació.
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Tan important com els coneixements bàsics del profes-
sorat és la seva capacitat de transmetre’ls i de formar un
equip de treball integrat i productiu. Per això, l’escola
tracta de fomentar el treball en equip. Així, s’ha implan-
tat una sistemàtica de reunions de treball que garantei-
xen la presa de decisions consensuades i l’establiment
d’uns objectius compartits i la transmissió immediata de
totes les informacions rellevants. Per facilitar aquesta
transferència de coneixements s’ha establert una zona
de la intranet on el personal que ha realitzat formació
posa un informe d’opinió sobre la formació rebuda i el
material que considera d’interès per la resta de com-
panys.

d. Existència de canals de comunicació i diàleg entre
les persones i l’organització.

Un aspecte fonamental en la gestió dels recursos
humans és que existeixi una comunicació fluida i efi-
cient amb els treballadors. Dues característiques del
centre afavoreixen aquesta comunicació: 

• el nombre de persones que hi treballen (52 profes-
sors, 4 personal d’administració i 4 membres de
direcció)

• la dinàmica de treball en grups que planifiquen,
desenvolupen i fan el seguiment d’activitats con-
cretes. En aquests grups participa personal de dife-
rents nivells dintre de l’organització i el mateix per-
sonal participa en diferents grups. Això fa que la
informació circuli tant verticalment com horitzon-
tal. S’ha de remarcar que sempre es fan actes de
les reunions i que en totes hi ha sempre un apartat
de precs i suggeriments.

A banda, s’han establert canals específics per recollir
informació del personal:

• sistema de gestió de queixes via Campus: on-line o
mitjançant el formulari disponible.

• canal de correu electrònic al Campus Virtual (amb
la possibilitat d’enviar correus electrònics de forma
personal a qualsevol treballador de l’escola, inclo-
ent direcció)

• enquestes de satisfacció al personal

Tota la informació recollida pels canals específics o a les
diverses reunions és canalitzada a les reunions de l’e-
quip directiu que l’analitza i valora la necessitat d’esta-
blir accions concretes.

A més, durant l’any 2005, s’ha iniciat un projecte, ja
molt avançat, de definició del Pla de Comunicació
Intern del centre. Per portar a terme aquest projecte
s’ha donat la responsabilitat de realitzar-lo a una perso-
na del centre amb la formació adient (llicenciat en docu-
mentació) i alliberant-lo de responsabilitats docents
(recurs temps) i sota la supervisió directa de la direcció.
S’ha identificat el tipus d’informació que circula per
l’Escola, s’ha catalogat, s’han identificat els emissors i
els receptors i s’ha registrat en una base de dades. Al
mateix temps, s’han revisat els canals de comunicació
existents: taulons, correus electrònics, reunions, cam-
pus, bústies. Els requisits de qualitat definits per aquest
projecte són:

• que tota la informació necessària arribi a tots els
interessats (tenint en compte la diversitat del centre)

• que arribi a temps, 

• que s’evitin interferències, 

• que existeixin protocols d’ús de la informació

L’eficàcia dels processos de comunicació a l’organització
es valora des de dues perspectives:

• percepció dels afectats mitjançant les enquestes al
professorat i al PAS, com a resultat d’una acció de
millora 

• seguiment dels indicadors de control dels proces-
sos clau: Una comunicació no eficaç genera dispa-
ritat de criteris en el desenvolupament de les tas-
ques, la qual cosa es veu reflectida en els resultats
dels indicadors. Per exemple, el curs 2002-2003 es
van establir diversos indicadors de seguiment dels
processos clau però no es va aconseguir comunicar
correctament la metodologia dels càlculs a fer.
Això va provocar que els resultats obtinguts amb
els diferents professors fossin molt diversos i no
comparables. Arran d’aquesta desviació, es van fer
unes especificacions en el Manual d’Indicadors per
realitzar els càlculs correctament. Actualment els
càlculs s’estan fent de forma homogènia, autòno-
ma i automatitzada.

Un aspecte fonamental en la comunicació és que
fomenti compartir les millors pràctiques i coneixements.
L’escola ha desenvolupat diverses estratègies per afavo-
rir aquest aspecte:

• al Campus Virtual s’ha previst un espai on els pro-
fessors pengen continguts docents i exercicis i pre-
guntes d’examen, aquests poden servir a altres
professors com a metodologies docents i comple-
ment de coneixements.

• quan algun membre de l’equip de l’escola assisteix
a una formació externa que pot ser d’interès per
altres treballadors del centre, s’organitzen sessions
de formació interna.

• qualsevol informació d’interès general és penjada
al Campus Virtual (“Novetats”) de lliure accés al
personal i alumnat

• els resultats generals de les enquestes són comuni-
cats a través del tauló d’anuncis i del “campus vir-
tual”. Els resultats d’avaluació del personal indivi-
dual són transmesos a les persones afectades úni-
cament.
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• una informació que s’ha considerat de particular
interès és la gestió de les queixes generals. Per això
s’ha incorporat al Campus virtual un link que per-
met consultar les accions preses derivades de les
queixes, així com l’estat de la seva resolució. En el
cas de queixes sobre temes particulars, aquesta
informació és transmesa de forma personal a l’in-
teressat/da.

• altres casos en què hi ha transferència de coneixe-
ments són 

– la divulgació de documents d’interès als
espais del Campus Virtual previstos a tal efec-
te (publicacions, presentacions a congres-
sos...), 

– “exportació” entre cicles de models de treball
que han demostrat ser interessants: per
exemple el model del crèdit de síntesi es va
desenvolupar en primera instància al cicle de
laboratori i després s’ha anat implantant a
altres cicles.

e. Reconeixement de l’esforç de les persones per la
feina ben feta.

Durant molts anys hi ha hagut un buit referent al reco-
neixement formal de la categoria professional de docent
en l’entorn de l’IMAS. Per això la direcció va identificar
aquest aspecte com una línia estratègica a desenvolupar,
que ha portat a assolir els següents objectius

•Reconeixement i remuneració econòmica dels
càrrecs directius i de coordinació de l’organigrama

•Incorporació a les categories professionals del con-
veni de l’IMAS dels professors de secundària i pro-
fessors de FP.

•Aprovació per part de l’IMAS de les condicions de
dedicació del professorat

•Consolidació de la plantilla fixa de l’Escola

•Disseny i implementació d’un procediment de ges-
tió de la carrera professional del personal docent,
explicat a 3a

El personal PAS rep elements de motivació, fent-los par-
ticipants en tots els grups de millora i fomentant la par-
ticipació en activitats de formació continuada a càrrec de
l’Escola i en el seu horari laboral. També es té en comp-
te posar a disposició d’aquest col·lectiu recursos neces-
saris per al desenvolupament eficaç de la seva tasca.

D’acord amb l’objectiu del centre de formació global
dels alumnes, s’ha considerat sempre essencial fomen-
tar la conscienciació en els àmbits de la responsabilitat
social: aspectes de seguretat, respecte ambiental, con-
ductes ètiques... En aquest cas l’equip directiu ha esta-
blert dues estratègies:

• Incorporar els aspectes més directament aplicables
a la professió en els currículums dels cicles

– Gestió de residus a les aules especials
– Inclusió en els temaris d’aspectes de treball en

condicions segures
– Inclusió en els temaris d’aspectes de compor-

taments ètics enfront als companys i als
pacients

• Foment d’actuacions que fan que la pròpia escola
doni exemple:

– Signatura del compromís de sosteniment:
Agenda 21 de Barcelona

– Creació d’equips de treball per a identificar
potencials millores en la gestió ambiental del
centre

– Col·laboració en les campanyes de donació
de sang

– Col·laboració amb ONGs de recollida de roba
– Promoció de la seguretat laboral en el centre:

l’escola, tot i dependre del Servei de Preven-
ció de l’IMAS, ha format tècnics en autopro-
tecció que han estat els impulsors de l’elabo-
ració del Pla d’Autoprotecció del centre.

Cada any es realitza a final de curs un acte de cloenda
en el qual, a més del lliurament de les titulacions corres-
ponents als alumnes que finalitzen els seus estudis, es
fa un agraïment general al personal de l’Escola i es rea-
litza un aperitiu de cloenda de curs.

A més, en quant a altres activitats socials, la direcció del
centre promou un sopar de Nadal, finançat completa-
ment pel centre, al qual assisteix tot el personal de
l’Escola.

A l’any 2005 l’escola va celebrar el seu 25è aniversari.
Es va celebrà un acte amb representació de les institu-
cions vinculades al centre i un acte festiu al que es con-
vidaren les persones que treballen actualment al centre,
persones que han treballat, personal de centres
col·laboradors i alumnes. L’elaboració del programa
d’activitats d’aquest acte es va elaborar al llarg del curs
04-05, amb participació de professorat, PAS i alumnes
(comissió del 25è aniversari) i de tota la comunitat edu-
cativa a través d’un fòrum específic al “campus virtual”.

També s’han de tenir en compte els beneficis socials que
es desprenen del conveni col·lectiu de l’IMAS i les
accions portades a terme per l’Escola per a facilitar la
tasca del personal docent i PAS:

• Aliança amb entitats del districte per donar aparca-
ment gratuït a tots els professors 

• Organització dels horaris de classes en franges de
2 hores que optimitzen els desplaçaments des dels
centres assistencials

• Formació finançada íntegrament i dintre de l’hora-
ri laboral.
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2.2. RECURSOS ECONÒMICS I FINANCERS

a. Planificació i utilització dels recursos econòmics
i financers

L’Escola és un centre subvencionat pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya mit-
jançant un conveni de Sosteniment de Centres Públics.

Com l’eB és un centre adscrit a l’IMAS, anualment s’a-
corden :

• un pressupost de continuïtat que garanteix el man-
teniment de les activitats de l’Escola i 

• un pressupost d’innovació, més variable, enfocat a
la millora i que va lligat a projectes concrets degu-
dament justificats.

L’estructura del pressupost contempla els apartats d’in-
gressos, despeses generals i inversions, dividits en
comptes comptables segons indica la comptabilitat
general i en partides pressupostàries tal com indica la
comptabilitat pública. Això fa que existeixi un doble
control de les despeses i del seu repartiment.

La gestió dels recursos econòmics té com a objectiu pro-
porcionar recursos materials als diferents processos de
l'Escola Bonanova perquè puguin dur a terme la seva
missió i assoleixin els Objectius de Qualitat. Amb aquest
objectiu i malgrat que el centre no té com a objectiu
l’obtenció de beneficis, sempre s’ha procurat obtenir
uns resultats positius que permetin el manteniment
d’un pressupost d’inversions que té com objectiu princi-
pal l’actualització i millora dels equipaments de l’Escola.

La gestió es realitza a través d’un pressupost consolidat
i emprant un programa de comptabilitat centralitzat i
comú per totes les organitzacions dependents de
l’IMAS (IMASIS).

b. Control dels paràmetres pressupostaris i finan-
cers

El seguiment del pressupost inclou:

• un informe quantitatiu mensual d’anàlisi de gestió
informant de les desviacions respecte del pressu-
post previst. Aquest és emprat per l’IMAS pel
seguiment del pressupost consolidat de tota l’or-
ganització.

• un informe qualitatiu trimestral en el que es justifi-
quen les desviacions i es presenta un previsió de les
tendències esperades.

• la gestió financera de l’IMAS (i per tant de l’Escola)
és controlada de forma contínua per una
Intervenció municipal i anualment per auditors
externs de reconegut prestigi.

Internament la dinàmica de control es basa en reunions
mensuals de l’administrador i el comptable amb direc-
ció. En aquestes reunions es fa un seguiment :

• del pressupost de l’IMAS, 

• de la subvenció rebuda del Departament
d’Ensenyament, 

• del Pla d’inversions, 

• de l’estat de manteniment i reparacions (Llibre de
manteniment) 

• de l’estat de les compres i inventaris. 

Per a garantir que es tracten tots els temes previstos,
des de l’inici del curs 2003-04, es treballa amb “xecs”
de tasques a realitzar.

Control extern:

Com a centre depenent d’un organisme municipal, tots
els comptes estan supervisats per un interventor muni-
cipal, a més de realitzar anualment una auditoria exter-
na per una empresa competent en el tema designada
per l’IMAS.

El control financer es realitza de forma centralitzada per
a tots els centres dependents de l’IMAS pel seu Servei
d’Economia i Finançes.

c. Avaluació i decisió de les inversions

En la detecció de les necessitats d’inversions en béns
tangibles i intangibles, es tenen en compte:

1. L’opinió dels alumnes mitjançant l’anàlisi dels resul-
tats de les enquestes de satisfacció sobre els materials i
equipaments de l’escola per impartir el cicle i garantir el
confort del centre.

2. Les opinions de tot el personal del centre tant profes-
sors com membres del PAS, mitjançant: 

• L’anàlisi dels resultats de les enquestes de satisfac-
ció que inclouen: 

– aspectes relatius a la suficiència dels recursos
posats a disposició per a desenvolupar les tas-
ques docents i administratives i 

– aspectes per a valorar les oportunitats de for-
mació que l’Escola posa a la seva disposició.

• La revisió per part de l’equip directiu de les neces-
sitats concretes detectades i transmeses per l’equip
docent de cada cicle mitjançant:

– els fulls de recollida de necessitats d’inver-
sions 

– els fulls de recollida d’expectatives i necessi-
tats de formació del personal del centre

– l’actualització del PCC, on l’equip docent
indica els recursos necessaris per a cada cicle,
especificant quins es consideren imprescindi-
bles i quins recomanables

– la planificació de projectes concrets valorant
les necessitats de formació i assessoria que
comporten

– les reunions d’equips docents d’especialitat

3. Recomanacions rebudes dels proveïdors sobre
instal·lacions, equips i estructures

En el cas d’inversions per a l’àrea docent, que és la que
rep més recursos, es demana al professorat que justifi-
qui les demandes d’inversions. Això comporta el disseny
de les activitats pràctiques que es podrien desenvolupar
i l’exposició del valor afegit que aquestes aportarien al
procés d’ ensenyament-aprenentatge. Amb tot, mai es
descarta la renovació els equips de pràctiques amb l’ob-
jectiu de facilitar als alumnes la seva transició al món
laboral, donant-los ja des de l’escola, les mateixes eines
que trobaran als centres de treball. A més, sempre que
l’equip docent considera important mostrar aparells i
tecnologies que no són a l’abast de l’Escola, s’organit-
zen sessions formatives puntuals a les empreses. 

La decisió final sobre l’assignació de les inversions i l’e-
laboració del pressupost anual és de l’equip directiu
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(veure Procediment per a l’Elaboració del Pressupost
Anual del Centre). És ell qui tracta d’avaluar l’impacte
real de cadascuna de les inversions proposades. Per a
garantir l’equitat, en el cas d’existir conflictes entre
diversos cicles o diversos crèdits dintre d’un mateix cicle,
direcció ha optat per exposar la limitació de recursos
disponibles als professors implicats i promoure que la
decisió sigui presa per les parts implicades de forma
consensuada i en funció del valor afegit al procés d’en-
senyament-aprenentatge. El procés de consens queda
reflectit a les actes de les reunions realitzades.

d. Assignació pressupostària específica per
finançar les activitats d’innovació

Els projectes concrets d’innovació, sempre van lligats a
un pressupost específic. En aquest, s’inclouen tant les
necessitats en recursos materials com les necessitats en
formació dels implicats o d’assessoria externa. El segui-
ment dels projectes inclou el control de la consecució
dels objectius, l’evolució de les despeses associades i es
valora a més, la idoneïtat de continuar-los, ampliar-los o
abandonar-los. Així tindríem exemples com:

• el disseny i implantació del sistema de gestió de la
qualitat ISO 9001:2000 que es va allargar durant 2
anys fins a l’obtenció de la certificació i que, òbvia-
ment, encara es manté per a garantir la millora
continuada.

• el projecte que es va iniciar el 1998 per a desenvo-
lupar el Campus Virtual i formació on-line.

– el Campus Virtual ja funciona de del curs
2001-02

– pel que fa referència a la formació on-line
s’estan treballant contactes amb possibles
aliances que donarien suport a la part més
tècnica, es va fer una prospecció de mercat i,
actualment, el projecte està aturat a l’espera
de trobar una aliança adient.

Sempre s’inclou al pressupost una partida per accions
relacionades amb relacions públiques, publicitat i propa-
ganda. En aquesta partida s’inclouen despeses cons-
tants: finançament d’algunes festes per als alumnes i de
la cloenda, felicitació de Nadal amb l’edició de calenda-
ris de promoció. La resta de despeses, es decideix en
funció de les activitats previstes durant el curs.

Pel que fa a la seva divulgació, 

• els plans d’inversions, 

• un resum anual del seguiment de les inversions
fetes i 

• el tancament del pressupost anterior i el pressu-
post del curs següent, 

són presentats i justificats en el Consell Escolar i al
Claustre de professors. Aquest resum inclou els aspec-
tes purament financers, així com una valoració qualita-
tiva de l’eficàcia de les inversions. Aquesta s’obté del
seguiment que es realitza a les reunions d’especialitat
de la utilitat i utilització dels nous equips adquirits.

2.3. RECURSOS MATERIALS

a. Anàlisi de millora i aprofitament dels equips i
instal·lacions.

Actualment l’Escola desenvolupa la seva activitat en
unes instal·lacions municipals gestionades per l’IMAS,
encara que actualment l’eB està pendent del trasllat a
unes noves instal·lacions que s’adeqüin al projecte d’ex-
pansió que es va establir al projecte estratègic 2005-09.
Per realitzar el trasllat d’una forma planificada, es va
elaborar durant el curs passat un Pla Funcional de la
nova escola (finalitzat en 2006), el qual contempla totes
les necessitats futures del centre, tenint en compte el
Pla Estratègic del centre, les implicacions de la nova Llei
de Formació Professional i les necessitats de professio-
nals del sector sanitari.

Pel que fa a les instal·lacions actuals, un aspecte consi-
derat com essencial per la Direcció de l’eB ha estat dur
a terme les adequacions necessàries a les instal·lacions
per a garantir l’eliminació de les barreres arquitectòni-
ques i millorar les instal·lacions:

• s’han adaptat els lavabos

• accés directe al carrer a peu pla

• Adaptacions especials per alumnes amb problemes
concrets quan ha estat necessari

• Millora de la il·luminació del centre

b. Gestió de la seguretat dels actius de l’organitza-
ció.

Tot el material del centre està inventariat. El control d’in-
ventaris està automatitzat mitjançant una aplicació
informàtica de gestió que incorpora també la gestió
pressupostària, comptable i de personal. Els inventaris
estan actualitzats i es poden obtenir llistats específics en
qualsevol moment o realitzar consultes “on-line”.
Aquest aplicació està mantinguda pel servei d’informà-
tica de l’IMAS.

L’accés als materials de les aules i laboratoris està con-
trolat mitjançant claus amb una ubicació centralitzada a
la secretaria del centre. Existeix un responsable específic
de la seguretat del material dels laboratoris i un altre de
la seguretat del material informàtic. A més, existeixen
detectors volumètrics connectats a una alarma i segure-
tat privada compartida amb altres institucions que estan
a l’edifici.

Per altra banda, existeixen detectors d’incendis a totes
les aules i despatxos connectats a una centraleta que
dona servei a tot l’edifici. L’Escola, per la seva part ha
desenvolupat un manual d’autoprotecció amb la finali-
tat d’ordenar totes les actuacions a realitzar en cas d’in-
cendi.

c. Conservació i reciclatge dels recursos no renova-
bles i minimització de residus.

l’Escola considera important aconseguir l’optimització
dels consums i el control i la gestió dels residus, per això
ha realitzat les següents accions.

• Incorporació al projecte d’Agenda 21 (projecte
d’establiment d’indicadors de consums, gestió de
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residus i realització d’auditories mediambientals).
Aquest projecte es realitza en xarxa amb altres cen-
tres educatius de Barcelona i es planteja com un
projecte anual amb recursos propis i amb objectius
mesurables. La consecució d’aquests objectius s’a-
nalitza a final de curs i es documenta en una
memòria que es presenta al conjunt de centres de
la xarxa de treball.

Com a eina per portar a terme aquest projecte, cada
curs es constitueix un grup de millora mixta professorat-
alumnes que realitza activitats per aconseguir els objec-
tius proposats al projecte i identifica oportunitats de
millora en la gestió ambiental del centre.

• A més, l’eB va incorporant, progressivament, crite-
ris ambientals a la gestió de compres: productes
reciclats (paper), estalvi de recursos (impressores i
fotocopiadores que imprimeixin a doble cara, llums
de baix consum), minimització de residus (evitar
envasos individuals). A més, s’han emprès algunes
accions puntuals de millora com la d’ instal·lar
reactàncies de baix consum a la biblioteca

• Gestió dels residus propis dels cicles formatius que
s’imparteixen al centre. Com a conseqüència del
primer any de treball en el projecte agenda 21, es
van identificar els residus propis de cada especiali-
tat, p.e. residus clínics de laboratori, residus de
procediments de tractament de radiografies, mot-
llos de radioteràpia... i es va incorporar la seva ges-
tió als processos habituals del centre, tot gestio-
nant la seva evacuació a través d’empreses autorit-
zades.

A més d’aquestes empreses, l’Escola ha contractat
empreses competents per als manteniments i controls
regulats legalment,:

• Revisió de la Baixa Tensió, de la caldera i extintors.

• Revisions dels l’equip de RX per una empresa auto-
ritzada.

• Revisions dels nivells de radiació de la instal·lació
de radiodiagnòstic per una empresa autoritzada
pel Consell de Seguretat Nuclear.

d. Preparació i desenvolupament de plans de man-
teniment per a equips i instal·lacions.

Pel que fa al manteniment general, s’ha establert un lli-
bre de manteniment per a cadascuna de les aules espe-
cials, un llibre de manteniment dels equips informàtics i
un de general per la resta de les instal·lacions. En
aquests s’anoten les incidències i la data en la que es
resolen. També es fa un seguiment i registre de les
incidències a les reunions mensuals de l’administrador i
el comptable amb direcció.

L’Escola ha establert sistemàtiques pel manteniment
preventiu i correctiu dels equips de què disposa. S’ha
elaborat un procediment normalitzat de treball per a
cada instrument de les aules de pràctiques amb un
registre on s’anoten les incidències i el manteniment
preventiu realitzat.

En referència al manteniment del sistema és responsa-
bilitat del personal informàtic de l’IMAS i, pel que fa el
manteniment dels equips de l’Escola, és gestionat per
un responsable intern.

2.4. TECNOLOGIA

Explotació de manera eficient de la tecnologia
existent i en particular les TIC’s.

L’Escola tracta de posar al servei de la docència tots els
avenços tecnològics que estan al seu abast:

1. Amb el desenvolupament del Campus Virtual 

• s’ha assolit una millora considerable en la comuni-
cació amb els alumnes (correu directe amb qualse-
vol membre del centre)

• es facilita l’accessibilitat als temaris i continguts i 

• s’optimitzen moltes de les gestions administratives
internes: 

– queixes, suggeriments, 
– accés al calendari i a la distribució d’aules
– ràmits per exempció de formació en centre de

treball
– tràmits per a les convalidacions
– tràmits per a la gestió dels títols

• totes les aules tenen un canó projector connectat
a un ordinador i, aquest, connectat a la xarxa del
centre i a internet. Els professors poden connectar-
se en l’aula al campus o a qualsevol recurs pedagò-
gic que estigui a internet, a més de poder portar
informació en cd o en pen-drive.

• s’està afavorint l’assoliment d’un dels objectius del
curs 2003-04 d’incentivar l’ús de les noves tecno-
logies a l’aula. Les dades de seguiment de l’ús del
“campus virtual” per part de professors i alumnes
es poden observar en les següents taules:

Curs % de crèdits amb material “penjat al campus”

03-04 57%
04-05 75%
05-06 93%

% d’alumnes i freqüència d’accessos al “campus virtual”

Curs Cap accés 1-100 accessos >100 accessos

03-04 10% 90% 0%
04-05 0% 18% 81%
05-06 0% 2% 98%

2. amb la utilització de simuladors en els casos en què
no es disposa dels equips emprats en l’àmbit assisten-
cial, ja sigui pel seu elevat cost, ja sigui pel risc que
suposaria la realització de les pràctiques.

• simulador de ressonància magnètica nuclear

• simulador de dosimetries per als tractaments de
radioteràpia, amb 10 ordinadors amb dedicació
específica per aquest simulador.

Pel que fa referència al desenvolupament de noves tec-
nologies, l’Escola sempre s’ha caracteritzat per la inno-
vació pedagògica. En són exemples:

• el fet d’haver estat centre pioner en la implantació
de la LOGSE 

• els estudis realitzats per al desenvolupament dels
crèdits de síntesi 

• els estudis realitzats per al disseny i implantació de
l’avaluació de la competència professional.

• Aquests dos últims es van traduir en la publicació
de diversos articles (veure resultats)
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És important aclarir que l’objectiu de l’Escola no és dis-
posar de les tecnologies més avançades i automatitza-
des per a realitzar les pràctiques en el centre. Es priorit-
za que els alumnes entenguin el funcionament dels
equips i les tecnologies emprades. S’ha de pensar que
els alumnes podran veure i utilitzar els aparells d’última
generació durant les seves pràctiques en els centres de
treball. Per això, la política d’aliances amb centres
col·laboradors és de vital importància per a l’Escola: la
nostra capacitat tecnològica és la de la xarxa de centres
amb qui mantenim col·laboracions. Aquesta mateixa
xarxa ens permet, a través de les relacions amb els coor-
dinadors dels cicles i dels professors especialistes, man-
tenir una vigilància contínua dels avenços tecnològics
en el sector sanitari.

A banda dels equipaments per pràctiques, l’equip
docent també s’ha preocupat d’anar detectant les man-
cances en matèria de mitjans de suport a la docència.
Avui totes les aules de l’Escola disposen del mitjans
audiovisuals necessaris per a la impartició dels crèdits:
ordinador amb connexió a internet, videoprojector,
retroprojector per transparències. A més es disposa
d’una aula d’informàtica equipada actualment amb 22
ordinadors.

El projecte d’inversions de l’any 2006 preveu l’incre-
ment d’equipaments de les diferents especialitats, a
més de la despesa per a equipament del nou cicle
d’Anatomia Patològica.

2.5. ALIANCES

L’eB és conscient de ser un centre amb unes caracterís-
tiques particulars que li permeten establir relacions de
benefici mutu amb possibles aliances, essencialment pel
seu capital de coneixement (novament, en aquest cas
resulta un avantatge competitiu el fet de disposar d’una
plantilla de professors mixta: docents a temps complet i
docents que compaginen la seva tasca a l’Escola amb
l’assistencial).

Així, quan es detecta alguna oportunitat d’aliança que
permeti una millora en la gestió o en l’oferta de forma-
ció que es dóna als alumnes, s’aprofita de forma imme-
diata:

• En l’àmbit de la gestió, l’exemple més obvi és el de
la col·laboració amb altres centres d’educació a
través de les xarxes de qualitat en el desenvolupa-
ment del sistema de gestió de la qualitat.

• En l’àmbit docent es poden ressaltar les col·labora-
cions permanents amb les empreses col·laborado-
res per a la realització de les pràctiques dels alum-
nes i per a organitzar seminaris específics i cursos
de formació continuada.

Dins de les aliances actuals, volem destacar les
següents:

• Aliances amb les empreses col·laboradores, que
permeten que els alumnes desenvolupin pràcti-
ques en un entorn professional real. Un aspecte
clau d’aquesta formació és la transmissió de valors
ètics i d’actituds. El fet de desenvolupar tasques
dintre d’un equip de treball professional fa que els
alumnes vagin adquirint els valors propis de cada
organització. En els contactes previs amb les
empreses col·laboradores, els coordinadors de cicle

fan èmfasi en el fet que els tutors dels centres han
d’actuar com a models tècnics i socials i després,
aquests aspectes s’inclouen en el seguiment i ava-
luació dels alumnes.

Les empreses també es beneficien d’aquesta
col·laboració, ja que:

– El període de pràctiques els permet formar
professionals que després, en molts casos, són
contractats pel centre on han fet les pràcti-
ques (aquests alumnes, un cop contractats no
requeriran un aprenentatge específic en el lloc
de treball ni un període d’adaptació al centre). 

– Per altra banda, el fet de ser centre de pràcti-
ques atorga punts a les empreses per la seva
acreditació com a centre docent. L’Escola pro-
porciona uns certificats de realització de tuto-
ries de pràctiques a aquell personal dels cen-
tres que hagin realitzat aquesta tasca amb
alumnes de l’Escola.

– L’Escola ofereix descomptes als professionals
dels centres col·laboradors en la formació
continuada que desenvolupa la Fundació.

– L’Escola, a través de la Fundació, organitza
seminaris i cursos de formació continuada i
invita a participar (com a docents) als mem-
bres de les empreses col·laboradores, fet que
afavoreix la seva promoció en el sector. A
més, atorga ajuts als centres col·laboradors
becant tècnics que s’incorporen als seus pro-
jectes d’investigació.

– L’Escola assessora les empreses col·laborado-
res en aquells àmbits en els que és competent 

– Membres de l’eB participen en els tribunals
de selecció de personal dels centres col·labo-
radors que ho sol·liciten.

• Aliances amb l’IMEB i el Departament d’Ensenya-
ment basades en un compromís de transferència
total de la informació. 

– L’Escola rep puntualment totes les informa-
cions rellevants del sector educatiu i en contra-
partida informa a aquests organismes de les
novetats en el sector professional de la sanitat. 

– A més, des de 1998 l’Escola participa en el
projecte de xarxes de qualitat dels centres
d’ensenyament de la Generalitat. 

– Existeix un conveni de cooperació entre
l’IMAS i l’IMEB en el que es reconeix que és
d’interès per ambdues parts la coordinació en
l’oferta de cicles formatius de tècnics sanita-
ris.

– Enguany es participa en el projecte de
Compromís amb el Sosteniment integrat en
l’Agenda 21 promogut per l’Ajuntament de
Barcelona.

– L’Escola assessora a l’IMEB en la implantació
del projecte de qualitat dels seus centres edu-
catius.

D’acord amb la importància que per l’E.B té la trans-
ferència d’informació amb les aliances, s’han posat a
disposició de les empreses col·laboradores els resultats
de les enquestes fetes als alumnes pel que fa a la seva
satisfacció amb els centres de pràctiques. Això, facilita a
les empreses la identificació dels seus punts forts i febles
i l’establiment de mesures de millora.

M
em

ò
ri

a.
 P

RE
M

I A
 L

A
 IN

N
O

VA
C

IÓ
de

 la
 G

en
er

al
ita

t 
de

 C
at

al
un

ya
. 

20
06

. 
Es

co
la

 B
o

n
an

o
va

.

26



Les col·laboracions amb empreses del sector no es limi-
ten a l’àmbit nacional i es vol promoure la relació amb
altres centres europeus. Actualment, ja es manté una
aliança amb el centre Claudius Regaud de Toulouse on
s’envien alumnes a fer pràctiques i amb el qual s’han
establert grups de treball per a desenvolupar aspectes
docents del currículum de tècnic de radioteràpia. 

També hi ha un acord de col·laboració amb el GOCO
(grup occità-català d’oncologia) mitjançant el qual els
alumnes de l’Escola gaudeixen de preus especials per
anar als congressos que organitza. A més cofinança
amb l’eB l’estada dels alumnes al centre de Toulouse.

A banda, l’Escola estudia totes les propostes de
col·laboració que rep i tracta d’arribar a acords el màxim
de beneficiosos per a totes les parts. 

• El curs 2001-02 l’Escola Superior d’Enginyeria La
Salle va sol·licitar a l’eB l’ús de les seves
instal·lacions en horari de tarda nit. Es va signar un
Conveni de Col·laboració IMAS-La Salle. L’Escola
va poder disposar dels mitjans audiovisuals
emprats pel professorat del l’Escola Superior
durant tot el període de col·laboració, i així es faci-
lità el canvi de funcionament didàctic a les aules. 

• Enguany, l’Institut d’Estudis Nord-americans (IEN)
va oferir dues beques a alumnes de l’Escola per tal
de promoure els estudis d’idiomes en el seu centre.
L’Escola va considerar molt interessant l’oportuni-
tat d’ampliar l’oferta formativa amb estudis d’idio-
mes i s’ha planificat i realitzat, conjuntament amb
l’IEN, una col·laboració en la que professors de
l’Institut impartirien classes a les aules de l’Escola.

Finalment l’eB ha rebut diverses peticions de cessió d’e-
quips i materials per part d’empreses i altres centres
docents. Tot i no existir, en la majoria dels casos, un
benefici directe per l’Escola, s’ha tractat de facilitar
aquests préstecs, sempre i quan es garantís la cura dels
equips i materials cedits. Es fomenten així els contactes
i bones relacions amb organitzacions del sector que
poden, en un futur, ser l’origen d’aliances.

• Cessió del maniquí de simulació per realitzar radio-
grafies a una empresa col·laboradora que l’emprà
per a calibrar els seus equips.

• Cessió de materials de biologia molecular a un IES
d’Olot, que imparteix el cicle de Laboratori, per
reforçar el programa de formació del seu professo-
rat.

• Cessió del maniquí de reanimació cardiopulmonar
per fer el reciclatge del personal de l’ACES
(Associació Catalana d’Establiments Sanitaris).

També s’ha de tenir en compte, que en ser un centre
petit, l’Escola estableix amb molts dels seus proveïdors
una relació amb un component humà i personal, com-
plementari a la pura transacció comercial. Si bé l’Escola
no pot oferir a aquests proveïdors un benefici econò-
mic, a curt termini, important, sí que reforça i referma
el diàleg i la relació, establint les bases d’una fidelització
d’ambdues parts. Així, l’Escola es manté fidel als seus
proveïdors i recull i valora les seves propostes i, en con-
trapartida, ells responen de forma eficient i motivada a
les seves necessitats.

Pel que fa a l’estructuració de les relacions amb les
aliances, es basa sempre en la màxima transparència, la

comunicació directa i personal i la cerca constant de la
màxima creació de valor per ambdues bandes. Per això,
la sistemàtica concreta de gestió varia en cada cas i en
alguns casos existeixen convenis marc:

• Conveni marc entre l’IMEB i l’IMAS en el que s’es-
pecifica l’objectiu de mutu benefici de l’aliança

• Convenis amb els centres de pràctiques. En aquest
cas s’ha considerat imprescindible elaborar i docu-
mentar una metodologia de treball específica per
la importància que aquesta aliança té en la conse-
cució de la missió de l’Escola. Així, s’ha establert un
procés concret de “Gestió d’empreses col·labora-
dores” per tal de garantir i mantenir una sistemà-
tica en aquesta aliança i avaluar la consecució dels
objectius de la formació en els centres de treball.
L’àmbit d’aquest procés inclou:

– la identificació de les necessitats de centres de
pràctiques i l’establiment d’acords.

– la planificació i seguiment de les activitats a
desenvolupar pel alumnes en els centres

– la realització d’enquestes als centres per tal
de valorar la seva satisfacció 

L’existència d’aquestes sistemàtiques preestablertes
facilita les tasques a desenvolupar pels centres col·labo-
radors.

Per a l’avaluació completa d’aquest procés es conside-
ren també els resultats de les enquestes dels alumnes
respecte a la formació en els centres de treball. 

La sistemàtica recollida en el procés es limita als aspec-
tes que afecten al procés d’ensenyament-aprenentatge
però la relació amb les empreses col·laboradores va més
enllà:

• cada any, un cop acabades les pràctiques, totes les
empreses reben una carta d’agraïment personalit-
zada de la Directora de l’Escola i uns certificats
acreditatius, que són valorats en la carrera profes-
sional com a tasca docent realitzada pels tutors de
pràctiques dels centres. 

• els membres dels centres col·laboradors tenen lliu-
re accés a la biblioteca de l’Escola i es beneficien de
preus especials en la formació continuada promo-
guda per l’Escola.

A banda de l’objectiu obvi d’afavorir el benefici mutu,
en la relació amb les aliances sempre es tracta de
fomentar la innovació i la millora. Entre els casos més
rellevants hi ha:

• la participació en les xarxes de qualitat, en el grup
de treball del CIDEM i en el grup de treball de l’ICE,
amb qui es treballa el desenvolupament constant
de la gestió de la qualitat en els centres d’ensenya-
ment.

• els grups de treball formats amb personal de
l’Escola i de les empreses col·laboradores per a
definir i millorar les sistemàtiques emprades per a
l’avaluació d’habilitats i aptituds dels alumnes i els
plans d’activitats a desenvolupar als centres.

• la col·laboració amb el centre Claudius Regaud de
Toulouse va permetre adquirir els coneixements i
les guies metodològiques per a millorar la sistemà-
tica d’avaluació dels alumnes, enfocant-la cap a
una avaluació de la competència global més que
cap a una avaluació dels coneixements.
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A banda de les col·laboracions en activitats relacionades
amb el procés d’ensenyament-aprenentatge directament
dependent de l’Escola, s’ha valorat la possibilitat d’esta-
blir aliances amb agents implicats en les activitats que l’a-
lumne es troba abans i després del seu pas per l’Escola.

• Els alumnes que es matriculen a l’Escola provenen
de centres d’ensenyament secundari. Fins al
moment, hi ha hagut sempre excés de demanda de
places. L’elecció dels alumnes a matricular està sota
el control directe del Departament d’Ensenyament.
Per això no s’han cercat aliances concretes entre els
centres de secundària. Amb tot, sempre que
l’Escola rep una demanda d’informació la respon
organitzant sessions informatives als propis centres.

• Un cop acabats els estudis a l’Escola, 
– els alumnes majoritàriament buscaran la inser-

ció laboral. Tenint en compte que aquest
objectiu forma part de la missió de l’Escola,
s’ha desenvolupat un procés de “Gestió de la
transició al treball” (que es concreta en el pro-
cediment de “Gestió de la borsa de treball”).
Aquest procés té un doble objectiu: facilitar a
l’alumne l’accés al món laboral i a les empre-
ses l’accés als professionals que necessita. Així,
l’Escola garanteix el seu objectiu d’obtenir una
elevada inserció laboral i les empreses tenen
una font on cercar professionals competents.

– una part dels alumnes tenen l’objectiu de
continuar els seus estudis a la universitat. Tot
i que aquest no és un objectiu de l’Escola, per
a donar resposta a aquesta expectativa, l’eB
ha participat en un grup de treball organitzat
pel Departament d’Ensenyament per tal d’es-
tablir possibles reconeixements entre crèdits
de formació professional i crèdits universitaris.
Actualment en l’àmbit sanitari no s’ha arribat
a cap acord però es continua treballant en
aquest sentit.

Hem de destacar que la Fundació Bonanova, vinculada
a l’Escola, dóna finançament a moltes de les activitats
promogudes per l’Escola sempre que coincideixin amb
els seus objectius fundacionals: promoció i actualització
de la formació professional sanitària, en concret:

1. promoure els estudis de FPS que s’imparteixen a
l’eB

2. col·laborar amb l’eB en l’actualització dels ensen-
yaments que imparteix, així com dels materials
didàctics que es necessiten d’acord amb la constant
innovació tecnològica, i les necessitats provinents de
les demandes laborals

3. millorar el desenvolupament tècnic i pedagògic
dels professors de l’eB

4. dotar a l’eB d’instal·lacions de laboratori, tallers i
estructures necessàries per al desenvolupament
avançat de les especialitats que s’imparteixen

5. impulsar projectes d’innovació pedagògica apli-
cables a la FPS

6. vehicular ajudes i canalitzar i rebre subvencions

7. promoure la creació d’una borsa de treball activa
que possibiliti la inserció dels exalumnes de l’eB, tot
col·laborant amb empreses del sector

8. promoure estudis de necessitats de formació en
l’àmbit de ciències de la salut en el nivell de FP

9. facilitar la participació d’alumnes i professors en
fòrums científics relacionats amb els àmbits d’actua-
ció de les especialitats de l’eB

10. patrocinar l’intercanvi de professors i alumnes
amb altres centres de característiques semblants,
pertanyents a l’àmbit europeu

11. fomentar la incorporació d’alumnes i exalum-
nes de l’eB en àmbits d’investigació

13. patrocinar activitats de formació contínua i reci-
clatge, relacionades amb els estudis que s’impartei-
xen a l’eB.

Essent la Fundació una organització independent, la
seva gestió financera és totalment independent de
l’Escola.

Finalment, per donar una sistemàtica a la gestió de les
aliances, l’Escola ha definit un procés denominat
“Relacions externes i promoció” sota la responsabilitat
directa de la direcció del centre.

2.6. INFORMACIÓ

Mecanismes per garantir la recollida, estructuració
i gestió de la informació

Tots els mecanismes de recollida i gestió de la informa-
ció estan reflectits en els diversos procediments docu-
mentats en el sistema de gestió del centre; on hi figu-
ren els emissors, els receptors, així com el suport en què
es transmet la informació.

La informació i documents referents als alumnes es tro-
ben en una base de dades gestionada per una aplicació
que permet la recollida i introducció d’aquesta informa-
ció. La conservació es realitza informàticament i en paper.

La major part de la informació i documents del centre es
troben en la intranet en format pdf, estructurats mit-
jançant un sistema hipertextual que permet un accés
ràpid i senzill a aquesta informació. A continuació es
mostra una captura de pantalla on es pot veure el siste-
ma d’accés a documents del procés d’ensenyament-
aprenentatge.

Per altra banda, tota la informació en paper es troba
catalogada. L’Escola ha desenvolupat un catàleg infor-
matitzat on incloure tota la informació que genera. En
diversos períodes de l’any (juny i desembre) tota la
documentació generada es cataloga, s’inclou en un
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base de dades i es traspassa a l’arxiu general de centre.
Les cerques d’aquesta informació es realitzen a través
de la bases de dades del catàleg de forma centralitzada
en un responsable de l’arxiu.

Protecció de la informació

Un dels principals actius del centre és la informació,
majoritàriament conservada en suport informàtic, per la
qual cosa, l’eB té una cura especial en el manteniment
de la seguretat del seu sistema. S’ha elaborat un proce-
diment específic de gestió dintre del sistema de qualitat
on es descriuen els sistemes de seguretat i de preserva-
ció de les dades informàtiques. La informació de l’Escola
es troba en dos servidors ubicats a la Sala d’informàtica
de l’Hospital del Mar. Aquesta sala d’informàtica té les
següents mesures de seguretat:

• Control d’accés al departament d’Informàtica mit-
jançant clau numèrica

• Control d’accés a la sala de Servidors mitjançant
clau numèrica

• Sistema de refrigeració de l’aire en la sala de
Servidors

• Sistema antiincendis (alarma incendis, sistema
halón)

• Sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) gene-
ral a tota la sala de Servidores

• Sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) per al
RACK que conté el servidor IMASG1

La protecció de les dades garantida pel sistema mit-
jançant

• l’existència de tallafocs i d’antivírics d’actualització
diària i automàtica per internet

• la realització de còpies de seguretat diàries en cinta
DAT i seguint la legislació establerta.

• un control d’accés amb perfil d’usuari i clau d’ac-
cés.

Per la conservació de la informació en paper, l’Escola
disposa d’un arxiu preparat per resistir un incendi fins a
2 hores, a més de còpia de la informació més rellevant
als arxius centrals de l’Ajuntament de Barcelona.

2.7 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. 

1. Gestió del coneixement tàcit: L’eB té una àmplia
xarxa de professors experts que manté contínuament
actualitzada i que participa tant en la formació reglada
com en la formació contínua i en els seminaris especí-
fics per a cada cicle.

2. Gestió del coneixement explícit: Tot i que no s’ha
establert una sistemàtica general per a la transferència
dels coneixements i la informació, existeixen a l’Escola
molts canals emprats regularment que l’afavoreixen:

• el Campus Virtual on els professors poden penjar i
consultar documentació d’interès, a les àrees: 

– “Cicles” (continguts dels crèdits i exercicis)

– “Materials pedagògics” (eines didàctiques
que utilitzen els professors)

– “Novetats” on s’inclouen els temes generals
que es consideren d’interès

– “Formació” material didàctic per a l’autoa-
prenentatge en els àmbits de:

– ”Aplicació de noves tecnologies en l’àmbit
educatiu”

– “Sistemes de qualitat i millora continuada “
– ”Estratègies per al desenvolupament del pro-

cés d’ensenyament-aprenentatge”.
– “Actualització de l’entorn professional: trans-

ferència de coneixements” informes de com-
panys que han assistit a fòrums (congressos,
reunions, presentacions...) on s’han tractat
temes que poden ser d’interès per algun com-
pany

– “Suport pedagògic”: monografies de temes
relacionats amb temes de didàctica i salut

– “Links” a pàgines web d’interès

• les reunions d’especialitat que, com ja s’ha esmen-
tat, són un valuós fòrum d’intercanvi d’informació
i coneixements entre professionals del sector.

• l’existència de taulons d’anuncis en els que es fan
públiques informacions de gestió general (hora-
ris...) però també resultats d’interès general com
els de les enquestes de satisfacció dels alumnes.

S’ha de destacar l’esforç que està fent actualment
l’Escola per optimitzar aquesta transferència de conei-
xements:

• com ja s’ha indicat, actualment s’està treballant en
la definició d’un Pla de Comunicació Intern de les
informacions d’interès (veure 3.d).

• col·laboració amb el projecte “Pàgines Grogues”
de l’IMAS que té com a objectiu crear una base de
dades amb les fitxes de coneixements de tots els
seus col·laboradors.

• en relació a la protecció de les dades i de la propie-
tat intel·lectual:

– les dades que gestiona l’Escola es gestionen
sempre complint estrictament les disposicions
de la LOPD; l’any 2003 es va elaborar el
Manual de Gestió de Dades Personal i està
implantat.

– tots els articles i comunicacions van signats
pel seu autor i per totes les persones que han
donat suport al projecte.

3. Generació de coneixement:

• la producció d’articles i comunicacions, sempre
recolzada i finançada per l’Escola.

• la producció de llibres en aliança amb editorials del
sector sanitari (veure 8).
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3. Resultats

3.1. RESULTATS ECONÒMICS

L’Escola és una organització sense ànim de lucre, per
tant el seu objectiu financer és l’autofinançament. Es
pot observar al gràfic que el període 1990-1995 va tenir
com objectiu principal la millora dels resultats econò-
mics del centre. Donada la situació de pèrdues impor-
tants en el compte d'explotació de l'escola es van defi-
nir els objectius econòmics per al període 90-95, que
tenien com a finalitat principal arribar a l’autofinança-
ment del centre, tot mantenint el nivell de qualitat i la
posició que ocupava dins de l'entorn educatiu del sec-
tor sanitari.

A partir d’aquest període i tot i mantenir resultats posi-
tius, l’eB ha aconseguit incrementar les despeses en
una proporció significativa, relacionada amb l’increment
d’activitat del centre. En el gràfics següents es mostra
l’evolució del compte de resultats de l’Escola en el perí-
odes 1992-2003. 

Evolució dels resultats econòmics (en milers d’euros)

Per altra banda, en els següents gràfics es mostra l’evo-
lució de despeses i ingressos dels darrers 5 anys:

Evolució econòmica (5 anys) (en milers d’euros)

Aquest gràfic mostra una evolució de les despeses equi-
valent als ingressos, tot mantenint uns resultats positius
que permeten mantenir una reinversió suficient en equi-
paments del centre.

En el següent gràfic es mostren indicadors de segui-
ment econòmic, els quals mostren que l’Escola ha incre-
mentat la seva activitat, quantificada en hores curricu-
lars globals impartides en el centre, incrementant també
la despesa per hora i la despesa per alumne.

Això ens indica que la política de millora impulsada en
nostre centre ha comportat un increment del cost de
cada hora que s’imparteix i la despesa realitzada per
alumne, en definitiva: posem més recursos a disposició
de l’alumnat i del professorat per assolir els objectius del
centre. Per altra banda, l’increment d’ingressos ha estat

paral·lel al de despeses, aconseguint mantenir un equi-
libri que ens permet continuar tenint resultats positius.

Indicador de despeses i ingressos per hora curricular (euros/hora)

Indicador de despeses i ingressos per alumne (euros/alumne)

3.2. RESULTATS NO ECONÒMICS

a. Mesures de percepció

a.1 Resultats en els alumnes

1. Expectatives

Les expectatives dels alumnes són recollides a l’enques-
ta “La teva arribada al centre” que es passa a tots els
nous alumnes de l’Escola la primera setmana de classe.
D’aquesta enquesta presentem els resultats de dues
preguntes que considerem significatives per al segui-
ment d’aquest aspecte:

Volem ressaltar pel que fa a aquests resultats que els
alumnes vénen majoritàriament al centre perquè tenen
bones referències, pel seu prestigi. Com es pot veure
més endavant, aquest resultat correlaciona amb les
mesures de fidelització del client que realitzem.

Per què t’has matriculat en aquest cicle?
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Per altra banda, dels resultats d’aquestes enquestes es
desprèn que els clients de l’Escola tenen quatre expec-
tatives principals:

1. Realitzar una professió que li agradi

2. En un centre de prestigi

3. Que li permeti accedir ràpidament al món laboral

4. Que li doni accés a la universitat

Així, s’observa que les 3 primeres expectatives són
coherents amb l’enfocament de l’Escola, expressat en la
missió del centre. Amb tot, un percentatge d’alumnes
manifesta la seva voluntat d’accedir a la universitat, per
això, amb la finalitat de complir amb les seves expecta-
tives, l’Escola fa un recull d’informació sobre els recur-
sos universitaris i els posa a disposició de l’alumne mit-
jançant el servei de documentació de la Biblioteca. 

Per què has triat l’Escola Bonanova per fer els estudis?

Donat que no disposem de dades de Catalunya, utilit-
zem per comparar-nos en aquest aspecte, les dades de
la “Encuesta de incorporación a la vida activa” del
“Observatorio del sistema vasco de FP”. Les dades
publicades per aquest institut l’any 2001 indiquen que
el 29% dels estudiants de Formació Professional deci-
deixen seguir els seus estudis amb una clara orientació
envers la formació universitària. Destaquem que aquest
percentatge està molt per sobre dels nostres resultats
de motivació per realitzar aquests estudis. 

Per cobrir les expectatives del grup majoritari d’alum-
nes, l’Escola ha dissenyat un Projecte Curricular orientat
a la professionalització i fonamentat en l’avaluació de la
competència. Per altre banda, l’eB posa a disposició
dels ex alumnes una borsa de treball que rep demandes
del sector sanitari i realitza accions proactives per situar
els alumnes en l’entorn (veure 4 aliances).

2. Informació directa sobre el grau de satisfacció

La informació directa del grau de satisfacció dels alum-
nes s’obté de les enquestes esmentades. Totes les
enquestes de satisfacció estan plantejades amb valora-
cions de 0 a 10, perquè aquesta escala és l’habitual en
l’entorn docent i orienta millor a l’alumne a l’hora de
puntuar. L’objectiu mínim d’aquest indicador és obtenir
una puntuació de 6, encara que també es valoren les
tendències negatives. S’han tingut en compte els objec-
tius en indicadors de centres docents públics del País
Basc i Navarra, els quals són pioners en la implantació

de sistemes de gestió de la qualitat a l’estat espanyol.
Un exemple: els indicadors de grau de satisfacció de
l’IES Donapea (Pamplona) segell EFQM de bronze.

Es disposa d’informació directa sobre el grau de satis-
facció dels alumnes sobre:

2.1. La qualitat de la formació rebuda en el centre i les
pràctiques a les empreses col·laboradores.

Encara que disposem de més dades sobre la satisfacció
dels alumnes, volem destacar tres aspectes en els gràfics
adjunts:

A. Grau de satisfacció dels alumnes sobre els ensenya-
ments rebuts directament per professors de l’escola a
l’aula (mitjana de valoració de totes les preguntes de
l’enquesta). A l’enquesta es demana la satisfacció de
l’alumne sobre els següents aspectes:

• Aspectes de continguts del crèdit: actualitat, ordre,
temps dedicat a cada matèria, coordinació amb
altres crèdits, durada del crèdit.

• Grau de compliment de la programació.

• Aspectes sobre l’avaluació: informació rebuda
sobre els criteris d’avaluació, relació entre els
coneixements donats i els avaluats, orientació per
part del professor.

• Aspectes sobre la forma de donar classes del pro-
fessor: claredat en les explicacions, materials
emprats.

• Aspectes sobre les relacions a l’aula: dinàmica de
les classes, relacions alumne-professor, canalització
de conflictes.

Els ensenyaments rebuts

Destaquem que el grau de satisfacció general es manté
en un nivell (entre 7 i 8) per sobre del mínim que hem
establert. Aquest mínim era inicialment de 6 per un pro-
fessor i de 6 per la mitjana del centre. El curs 04-05 es
va plantejar un nou objectiu: cap professor per sota de
6, però la mitjana de centre i de cicle per sobre de 7.

Considerem aquest fet important perquè encara que les
professions del sector sanitari evolucionen molt ràpida-
ment, l’eB té la capacitat d’adaptar els currículums que
imparteix, de forma que no quedin obsolets respecte a
les evolucions del sector. 

Es publica un resum estadístic dels resultats conjunts de
tots els professors: mitjana, desviació estàndard i rang.
Aquests resultats es presenten a la reunió de claustre
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d’inici de curs que es realitza cada setembre. Cada pro-
fessor té els seus resultats i planifica, juntament amb la
direcció, accions per millorar-los. A tall d’exemple de
millores concretes, mostrem les dades d’un professor en
el següent gràfic:

Evolució resultats d’un professor exemple

B. El nivell de satisfacció sobre les pràctiques en empre-
ses. Els aspectes sobre els que se’ls demana opinió als
alumnes són similars als esmentats en quant a la forma-
ció a l’aula

La Formació en Centres de Treball (FCT)

La Formació en Centres de Treball és una part molt
important del procés d’ensenyament-aprenentatge que
pot significar entre un 30% i un 40% del currículum,
depenent del cicle formatiu. A més d’aquest valor quan-
titatiu dins del currículum de l’alumne, les pràctiques en
empreses tenen una importància qualitativa, donat que
és quan està estudiant el moment en què l’alumne es
posa en contacte amb el món laboral on desenvoluparà
la seva professió.

Al gràfic es pot observar que els resultat està en 8.
Aquesta puntuació elevada està relacionada amb una
col·laboració cada cop més estreta amb els centres de
treball i amb la sistematització de l’acollida, així com
amb el seguiment dels alumnes en el moment de les
pràctiques.

Si comparem les dades dels cursos 02-03 i 03-04 amb
indicadors idèntics de l’IES Donapea de Pamplona publi-
cats a la seva pàgina web, observem que són similars a
les nostres: resultats de satisfacció al voltant de 8 sobre
10.

C. La percepció de l’alumne de la utilitat dels estudis
que ha realitzat per poder treballar de forma competent
(pregunta 14 de l’enquesta “La teva estada en el cen-
tre”, realitzada quan finalitzen els estudis).

Utilitat dels estudis

Els resultats obtinguts estan entre el 7 i el 9 i mostren
una alta percepció de l’alumne en quant a la qualitat de
la formació rebuda a l’escola. Es pot observar un incre-
ment sostingut des del curs 02-03 relacionat amb la
innovació curricular i adaptació a les necessitats del sec-
tor. 

2.2. De la satisfacció global de l’alumne d’estudiar a
l’Escola i la fidelització dels clients 

Durant el primer curs i en finalitzar el cicle complert se’ls
demana als alumnes sobre la satisfacció d’estudiar a
l’Escola Bonanova (pregunta 1 i 17 de les enquestes “El
funcionament del centre” i “La teva estada en el cen-
tre” respectivament):

Satisfacció 1er curs i al finalitzar el cicle formatiu

A l’última enquesta, sobre la seva percepció del grau de
compliment de les expectatives que tenien quan van
arribar al centre (pregunta 13 a l’enquesta “La teva
estada en el centre”).

El grau de compliment de les teves expectatives

Als dos gràfics anteriors es pot observar una alta satis-
facció de l’alumne d’estudiar a l’Escola, que es manté al
llarg dels estudis, i un alt grau de compliment de les
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expectatives inicials La puntuació dels dos resultats està
des de l’any 00-01 entre 7 i 8. Podem realitzar compa-
racions amb el grau de satisfacció a l’inici dels estudis
amb l’IES Donapea. Aquest institut dóna com a resultat
dels 3 últims curs un grau de satisfacció de 7,6.

Es pot observar un increment sostingut de la puntuació
des de el curs 02-03. Volem destacar la millora en el
compliment de les expectatives de l’alumne que s’ha
produït des del curs 02-03, invertint, ja en el curs 03-04
els resultats obtinguts en el 02-03. 

Donat que l’objecte del nostre centre és donar una pres-
tació d’un servei docent que es repeteix cíclicament en
el temps, amb un inici i un final establerts (un alumne
no torna a repetir els mateixos estudis una vegada supe-
rats), com a mesura directa de la fidelització de l’alum-
ne, utilitzem també una pregunta específica (pregunta
18) a l’última enquesta del cicle. Els resultats es mostren
en el següent gràfic: 

Recomanaries aquesta escola?

Els alts resultats obtinguts en aquesta enquesta ens
indiquen un bon compliment de les expectatives i tenen
una correlació amb la bona gestió de les insatisfaccions.

2.3. Altres aspectes:

Encara que disposem de més dades de mesura directa
de la satisfacció dels alumnes, en aquest apartat només
volem ressaltar alguns aspectes relacionats amb la imat-
ge del centre, però que considerem que repercuteixen
en la qualitat del servei percebuda pels alumnes.
Aquests són:

L’ambient i la relació en el centre (pregunta 7 de l’en-
questa “El funcionament del centre):

Ambient i relacions en el centre durant el curs

Els recursos posats a la seva disposició (pregunta 5 de
l’enquesta “La teva estada en el centre”) i el manteni-
ment i neteja del centre (preguntes 3 i 4 de l’enquesta
“El funcionament del centre):

Recursos, manteniment i neteja

Ja des del curs 02-03, l’eB ha fet un important esforç en
l’aspecte de recursos posant a disposició dels alumnes
els equips necessaris referents a les dotacions de les
aules de pràctiques (veure Plans d’inversions). 

L’atenció rebuda i l’eficàcia de les gestions administrati-
ves del personal d’administració i serveis del centre 
(preguntes 5 i 6 de l’enquesta “El funcionament del
centre”):

Satisfacció alumne respecte a la secretaria acadèmica

Dels resultats d’aquests indicadors es desprèn un alt
grau de satisfacció, sense variacions significatives al
llarg dels anys. Volem també ressaltar que obtenir
aquests resultats implica per part de tot l’equip humà
del centre portar una bona gestió de les insatisfaccions
que tinguin lloc durant el curs.

Volem destacar que la petita disminució que s’observa
en el curs 04-05 va motivar la posada en funcionament
durant el curs 05-06 d’un grup de millora sobre comu-
nicació telefònica en el qual van participar tot el perso-
nal d’administració i serveis, amb el secretari acadèmic
com a facilitador del grup. Aquest ha elaborat un pro-
tocol d’atenció telefònica el qual s’ha incorporat al sis-
tema de gestió del centre.

És molt important la satisfacció en el servei donat per la
secretaria acadèmica, perquè fa que l’alumne es senti en
un ambient propici i satisfactori, alhora que contribueix
a optimitzar el procés d’ensenyamen-aprenentatge.

2.4. Servei de documentació i biblioteca.

A l’any 2000 es va iniciar una acció de millora, fent front
a una inversió important en el fons bibliogràfic de la
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biblioteca del centre. Es va fer una expurgació de llibres
obsolets i es va realitzar una inversió en nous llibres i
revistes. També es va adaptar l’horari d’ús del servei als
horaris de permanència dels alumnes al centre. A partir
d’aquest moment les variacions interanuals no les con-
siderem significatives.

Servei de documentació i biblioteca

A l’any 2001 la biblioteca va iniciar un sistema de fun-
cionament per objectius anuals, tot mesurant el seu
compliment i realitzant enquestes anuals més profun-
des als clients-alumnes i als clients-professors, amb la
finalitat de trobar àrees concretes de millora. Enguany,
s’ha dissenyat un sistema de funcionament per proces-
sos.

Com resultat d’aquesta forma de funcionament s’han
implementat diverses millores:

• Accés lliure dels alumnes i professors a bibliote-
ques electròniques associades.

• Accés lliure a bases de dades mèdiques (med-line)

• Butlletins electrònics amb recull de notícies mèdi-
ques aparegudes en premsa.

• Correus electrònics als professors amb els sumaris
de les revistes que demanen.

• Actualització anual del fons bibliogràfic en funció
de la bibliografia recomanada pel professor.

• Sessió d’acollida per part de la bibliotecària als
alumnes i professors (en el claustre d’inici de curs)
amb informació sobre els serveis que presta la
biblioteca.

• Pàgina web de la biblioteca amb accés al catàleg,
biblioteques electròniques i serveis que presta.
Aquesta pàgina web és d’accés per a tots els alum-
nes i professors mitjançant el campus virtual de
l’Escola.

En resum, es pot observar una important correlació
entre els resultats mesurats de forma directa sobre el
client-alumne i la missió del centre plantejada en el
Projecte Educatiu. Pensem que els resultats mostren que
s’ha arribat a un consens entre les expectatives dels
alumnes en arribar a l’Escola i la missió explicitada en el
Projecte educatiu, que permet establir uns requisits clars
al servei que es presta al centre.

3. Queixes dels alumnes.

El procediment de queixes va ser dissenyat per un grup
de millora i es va començar a implantar al curs 2000-01.
Abans, al nostre centre no hi havia la cultura d’expres-
sar les queixes per escrit, ja que es tracta d’un centre
petit on les relacions personals són molt pròximes i
qualsevol opinió d’insatisfacció es tenia en compte
d’una forma no sistemàtica. 

Durant els primers cursos el nou sistema de queixes no
va ser emprat pels alumnes. Per això, a l’inici del curs
2002-03 l’equip directiu va recordar en el claustre la
importància de registrar les queixes dels alumnes.
D’aleshores ençà s’ha començat a sistematitzar aquest
registre tal i com ho demostren les següents dades.

Curs lectiu Nro. de queixes recollides % de queixes gestionades

00-01 0
01-02 6
02-03 10 100%
03-04 11 100%
04-05 30 97%
05-06 (en curs) 47 89%

L’eB ha pres com a indicador el percentatge de queixes
gestionades i el temps que es triga en gestionar-les. El
resultat del curs 05-06 al mes de maig és: el 89% de les
queixes gestionades. Exemple de millora realitzada
arran d’un suggeriment (curs 04-05): un grup d’alum-
nes van suggerir la possibilitat de tenir un sistema d’en-
quadernació a la seva disposició (desembre 04), donat
l’alt nombre de treballs que havien de presentar durant
el curs. L’Escola va posar a la seva disposició una enqua-
dernadora d’ús lliure i material, de venda a secretaria a
preu de cost. Tot el sistema estava en funcionament el
gener de 2005.

4. Serveis de postgrau

L’oferiment de serveis un cop acabats els estudis en el
centre va més enllà de l’objecte principal de l’escola i de
les expectatives expressades pels alumnes. Amb tot, des
del nostre centre sempre s’ha considerat com molt
important l’actualització dels coneixements dels exa-
lumnes i conseqüentment, ha impulsat programes de
formació contínua i beques de recerca. Amb la finalitat
de poder implementar programes d’estudis de post
grau amb una garantia de continuïtat, l’any 2000 es va
crear la Fundació Bonanova. Aquesta fundació té com a
finalitat la promoció i actualització dels estudis de for-
mació professional sanitària i desenvolupa activitats de
les que els exalumnes se’n poden beneficiar:
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En els cursos de formació continuada els exalumnes i
personal d’empreses col·laboradores es beneficien de
descomptes importants.

Nombre Nombre Import total becat 
Any de Cursos d’inscrits per la Fundació (¤)

2001 7 213 17.826
2002 7 253 30.015
2003 5 143 22.298
2004 9 189 28.294
2005 12 172 34.132

Per a aquesta formació també s’han implantat enques-
tes de satisfacció que s’han sistematitzat des de el curs
2002-03. Es presenten a continuació dades de satisfac-
ció global d’alguns programes de formació continuada
realitzats en el període 2001-2003.

Satisfacció global dels cursos de formació continuada

En el cursos de Biotecnologia, Dosimetria i Diagnòstic
precoç i tractament del càncer de mama, en totes les
edicions, el 90% dels alumnes recomanarien aquests
cursos a alguns companys. També cal ressaltar que els
tres cursos on es fa formació sobre manipulació d’apa-
rells o fonts radioactives estan homologats i supervisats
pel “Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)” i pel Servei
de Coordinació d’Activitats Radiactives (SCAR) de la
Generalitat de Catalunya. Aquests cursos condueixen a
l’acreditació de l’alumne per manipular aparells o fonts
radioactives, mitjançant un examen també supervisat
per l’organisme públic corresponent. En aquest
moment l’índex d’aprovats en aquests cursos és del
99%. 

a2. Empreses del sector sanitari

L’Escola disposa d’un procediment de Gestió de les rela-
cions amb empreses col·laboradores; on es defineixen
les accions per recollir les expectatives de les empreses
envers els alumnes que reben, i es defineixen uns requi-
sits sobre la seva formació i actituds: els alumnes hau-
ran d’estar suficientment formats, amb un comporta-
ment correcte i una actitud proactiva.

Bianualment es demana a les empreses col·laboradores
que complimentin una enquesta en la que expressin el
seu grau de satisfacció sobre diferents aspectes de la
relació escola-empresa. Durant aquest curs 05-06 estem
recollint les dades corresponents a aquest període. De
les recollides de dades anteriors, destaquem:

1. Satisfacció global de la col·laboració que manté amb l’Escola.

2. Coneixements i actituds dels alumnes.

3. La formació amb què arriben els alumnes a pràctiques:

En aquestes enquestes es va optar per una escala d’1 a
5 amb el següents graus: 5-molt alt, 4-alt, 3-acceptable,
2-baix, 1-molt baix., perquè es va considerar que les
empreses estaven més avesades a aquesta escala. Es pot
observar que les valoracions de les empreses en quant a
la satisfacció global i en quant a les actituds dels alum-
nes tenen uns valors entre alt i molt alt. 

Això correlaciona amb una bona gestió de les relacions
amb les empreses i amb una formació a nivell personal
dels alumnes adequada. Podem contrastar les dades de
satisfacció global amb les de l’IES Donapea, el qual
dóna un resultat del 4,3 del curs 01-02, del 4,6 del curs
02-03.

En canvi, les valoracions en quant a la formació dels
alumnes per realitzar les pràctiques es troba entre
acceptable i alt. Pensem que les empreses comparen la
formació dels alumnes amb la que tenen els treballa-
dors ja experimentats i, per tant, les seves expectatives
són molt altes en quant als coneixements. Com a acció
de millora, aquest any es realitzarà una auditoria sobre
els coneixements dels alumnes.

L’Escola ha posat a disposició de les empreses col·labo-
radores el mateix sistema de queixes que per als alum-
nes. Aquest curs 04-05 hi ha hagut 3 queixes, 2 sobre
el procés d’ensenyament-aprenentatge, relacionades
amb el problema ja esmentat sobre els coneixements
dels alumnes i 1 queixa sobre contraprestacions a l’a-
liança del centre amb l’Escola.
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a3. Accions relacionades amb el benchmarking

Tot i les característiques peculiars de la nostra escola, tal
i com s’ha mostrat fins ara, sempre que s’ha considerat
rellevant, s’han comparat els resultats de l’eB amb els
de altres centres educatius de formació professional de
la xarxa pública.

A més, l’Escola està incorporada en un projecte impul-
sat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya denominat “Qualitat i millora contínua”
en el qual hi ha diverses xarxes de treball. Dins d’aques-
tes xarxes, l’Escola te representació en 2: a la xarxa cap-
davantera com participant i a una xarxa en un nivell

inferior de desenvolupament com coordinadors. L’ob-
jectiu principal de la primera xarxa durant els cursos 03-
04 u 04-05 ha estat l’obtenir un Manual d’Indicadors
Bàsic (MIB) per poder realitzar benchmarking entre els
centres de la xarxa. En la reunió conjunta de xarxes del
26 de maig de 2005, es va presentar aquest manual per
començar a realitzar accions de benchmarking sistemà-
tiques durant el curs 05-06. 

Centres participants: Escola Bonanova (Barcelona), IES
Garrotxa (Olot), IES Lacetània (Manresa), IES Quercus
(Sant Joan de Vilatorrada)

M
em

ò
ri

a.
 P

RE
M

I A
 L

A
 IN

N
O

VA
C

IÓ
de

 la
 G

en
er

al
ita

t 
de

 C
at

al
un

ya
. 

20
06

. 
Es

co
la

 B
o

n
an

o
va

.

36

PROCES INDICADOR FÓRMULA Bonanova Garrotxa Lacetània Quercus
Gestionar la informació Satisfacció del tracte Mitjana ponderada valorada 
i admissió de l’alumnat rebut en la Preinscripció a l’enquesta 7,3 7,7

Desenvolupar Grau de satisfacció dels Mitjana ponderada valorada 
l’Ensenyament - alumnes en l’acollida en l’enquesta 7,7 7,2
aprenentatge ESO,
BATX i FP

Desenvolupar Grau de satisfacció de Mitjana ponderada valorada 
l’Ensenyament - la formació rebuda en l’enquesta 7,4 7,66 7,3 8,0
aprenentatge ESO,
BATX i FP

Desenvolupar Grau de satisfacció Mitjana ponderada valorada 
l’Ensenyament - de la FCT en l’enquesta 7,9 7,83 8,16 6,3
aprenentatge de FP

Gestionar la satisfacció Grau de satisfacció Mitjana ponderada valorada 
alumne i família global de l’alumne en l’enquesta 7,4 7,86 7,3 6,3

Gestionar la satisfacció Grau de satisfacció del Mitjana ponderada valorada 
alumne i família funcionament del Centre en l’enquesta 7,2 7,1

a4. Satisfacció del personal

Igual que en el cas dels alumnes i les empreses, es rea-
litza un seguiment directe de la satisfacció del professo-
rat i del personal d’administració i serveis (PAS), basat
en els resultats de les enquestes bianuals amb 21 pre-
guntes en les que es valoren diferents aspectes de la
seva relació amb l’Escola. En els gràfics que es mostren
a continuació, es reflexa la satisfacció global pel fet de
treballar a l’Escola i aspectes sobre la valoració de la
direcció, clima de treball i recursos.

Personal docent
Curs Població mostra Resultat

00-01 (2001) 29 (64%) 7,8
02-03 (2003) 23 (46%) 7,6
04-05 (2005) 50 (86%) 8,1

Personal d’administració i serveis
Curs Població mostra Resultat

00-01 (2001) sense dades sense dades
02-03 (2003) 4 (80%) 7,6
03-04 (2004) 5 (100%) 7,5
04-05 (2005) 4 (100%) 8,4

S’hi pot observar en les taules un alt grau de satisfacció
global per part dels professors amb el fet de treballar a
l’Escola. Igual que en el cas de la valoració de la satis-

facció alumnes, les enquestes estan valorades sobre 10
i l’objectiu és arribar a un 6.

També s’ha dissenyat una enquesta per al personal d’ad-
ministració i serveis. Aquesta enquesta es va pilotar l’any
2001. A la taula següent, es mostren les dades de mitja-
na de les enquestes de satisfacció de tot el personal.

Existeix un sistema de queixes i suggeriments implantat
pel personal (mateix canal que per alumnes i empreses)
des de l’any 2001. L’evolució de les queixes dels profes-
sors es pot veure a la següent taula:

Curs Nombre de queixes

02-03 1
03-04 3
04-05 6
05-06 9

Tradicionalment, els suggeriments o queixes dels profes-
sors es comenten a les diverses reunions amb direcció o
entre el professorat i queden registrats a les seves actes.
La utilització del sistema de registre de suggeriments ha
provocat un canvi cultural important.

Per agilitar-ne el seguiment de les queixes, s’ha inclòs a
la web de l’Escola un link o enllaç directe al registre de
queixes que dóna informació en tot moment de l’estat
de la gestió de la queixa. També es vol que sigui una
acció d’impuls per incrementar la utilització del sistema
de queixes per part del professorat.



b. Rendiment dels processos establerts.

1. La motivació dels alumnes.

Aquesta es reflecteix a l’indicador sobre demandes d’in-
grés a l’Escola. Podem observar a la taula que la deman-
da per estudiar-hi, està molt per sobre de l’oferta.
Malgrat això, es considera important mantenir aquest
indicador per a poder identificar tendències negatives.
L’anàlisi de les dades destaca que l’evolució en la
demanda va tenir una tendència a la disminució (02-03)
que s’està recuperant i que es pot correlacionar amb un
menor nombre de joves en la franja d’edat típica d’in-
grés en el tipus d’estudis impartits en el centre.

Curs Curs Curs Curs Curs
Demandes d’ingrés 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

1601-Auxiliars 186% 200% 180% 211% 185%
Infermeria

1701-Atenció – – – – 67%
Sòciosanitària

1654-Laboratori 263% 224% 203% 253% 230%
1658-Documentació 93% 87% 67% 123% 93%

Sanitària
1659-Radioteràpia – 216% 375% 240% 233%
1660-Imatge per al 421% 343% 318% 290% 313%

diagnòstic
Global 241% 212% 217% 223% 185%

Dades en % de sol·licituds vs oferta de llocs d’estudi

Aquestes dades van ser sobretot motiu de preocupació
en el cicle de Documentació Sanitària en el qual no es
va cobrir l’oferta de llocs d’estudi (02-03 i 03-04). Això
va portar a realitzar les següents accions de millora:

• Millorar la planificació del curs i de l’horari lectiu.

• Augmentar la promoció del centre adreçant-nos a
IES de Batxillerat, Centres de FP amb cicles d’in-
formàtica i administratiu i a associacions professio-
nals de secretàries mèdiques.

Amb la finalitat de correlacionar les dades de disminu-
ció de la demanda d’inscripcions al nostre centre, al
següent gràfic es mostra l’evolució de l’alumnat matri-
culat a Formació Professional a Catalunya (font de les
dades: “Ministerio de educación cultura y deportes”).

Evolució del nombre d’alumnes de FP (Catalunya)

És evident que aquesta disminució de alumnes matricu-
lats no afecta a la demanda d’ingrés a l’Escola.

2. Baixes d’alumnes.

D’aquest indicador es disposen de dades històriques des
del 1979. Des del curs 02-03 se’n registren les causes.

Curs Nombre 
lectiu de baixes Motius

00-01 15 No registrats
01-02 24 No registrats
02-03 24 90% motius personals o laborals

10% (2 baixes) indiquen que no els 
agrada el cicle

03-04 22 100% motius personals o laborals
04-05 9 44% motius personals

22% (2 baixes) indiquen que no els 
agrada el cicle

33% (3 baixes) dificultat per seguir el 
cicle

L’índex històric de baixes representa un 9% a cada curs
i el d’aquest any, només un 3%. Aquestes xifres estan
per sota de l’objectiu de centre del 10%. Aquest objec-
tiu es va marcar en funció de dades històriques no regis-
trades de forma sistemàtica i per comparació amb
dades del CEDEFOP (Centre Europeu pel
Desenvolupament de la Formació Professional) que indi-
quen que l’abandonament mig en la UE no supera el
10%. 

Els totals de baixes i els motius es consideren, respecti-
vament, com:

• un indicador indirecte de la satisfacció dels alum-
nes i 

• de l’efectivitat del procés d’informació, prematri-
culació i acollida.

3. Assistència dels alumnes.

Es disposa de dades registrades de forma sistemàtica
des del curs 2002-03. Anteriorment, encara que òbvia-
ment es portava un control d’assistència diari, les dades
generals del cicle no es conservaven, però s’analitzaven
a les juntes d’avaluació i en el Consell Escolar. Per això,
a l’eB històricament s’havia considerat que el nivell
d’absentisme màxim permissible era del 20% i es pre-
nien les corresponents mesures en cas de detectar-se
desviacions. Aquest objectiu és similar al de la majoria
d’institucions docents (exemple IES Donapea, objectiu
01-02 85%; objectiu 03-04 90%).

Curs Curs Curs Curs
Cicle 02-03 03-04 04-05 05-06

Imatge per al 87% 86% 88% 86%
diagnòstic
Laboratori de 87% 83% 84% 84%
diagnòstic clínic
Radioteràpia 91% 90% 87% 80%
Documentació 83% 85% 82% 79%
Sanitària
Cures auxiliar 73% 80% 88% 85%
d’infermeria
Atenció – – – 86%
Sòciosanitària
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Tots els grups estaven en el curs 02-03 en valors d’as-
sistència per sobre del 80% a excepció del cicle mig de
Cures Auxiliars d’Infermeria. Per millorar l’assistència
d’aquest grup es prenen les següents accions de millora:

• reforçar les accions tutorials

• definir una estratègia de seguiment que es recull
en el RRI

• implicar als pares per reforçar el valor de l’assistència

• enviar informes setmanals i resums trimestrals de
l’assistència dels alumnes a les famílies.

4. Índex adquisició coneixements. 

Amb aquest indicador es valora el percentatge d’alum-
nes no aprovats per crèdit: es té en compte el nombre
total de crèdits on el percentatge d’alumnes aprovats
no supera el 80%.

Nombre crèdits Nombre de
Curs < 80% aprovats crèdits totals Percentatge

02-03 4 67 6%
03-04 2 69 3%
04-05 2 69 3%

Sempre que s’ha identificat algun crèdit amb un elevat
nombre de suspesos s’han establert les accions correc-
tores pertinents. Les accions correctives preses al curs
2002-03 van ser: 

• analitzar aquests crèdits mitjançant un grup de tre-
ball durant el curs 2003/04

• obrir una acció correctiva amb la que es modificarà
el sistema d’avaluació

• variar les recomanacions en l’acció tutorial en
alguns casos, fent reflexionar a l’alumne sobre les
seves possibilitats en enfrontar un nombre massa
elevat de crèdits. 

Els resultats obtinguts a partir d’aquestes accions es
poden observar a la taula.

Si observem una dada similar presentada per l’IES
Donapea en percentatge d’alumnes aprovats en el
mòdul-assignatura, veiem que els seus objectius estan
al voltant del 65%, dada molt per sota del nostre objec-
tiu.

5. Alumnes que progressen adequadament.

A fi de garantir el seguiment dels alumnes durant el
curs, tot seguint els criteris d’avaluació contínua,
l’Escola disposa d’un indicador que s’analitza a les jun-
tes d’avaluació i que valora el nombre d’alumnes que en
cada grup-classe i cada avaluació progressen adequada-
ment, en funció del criteri de la junta d’avaluació.
Aquesta valoració es troba registrada a l’acta de cada
junta d’avaluació i d’ella es desprenen una sèrie d’ac-
cions tutorials sobre cada alumne i que es registren en
el seu expedient de tutoria. 

Aquest indicador representa una dada de la capacitat
de l’Escola per generar recursos al servei del procés
d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. El seu
objectiu és que el 80% dels alumnes progressin ade-
quadament en finalitzar el curs. A tall d’exemple, es
presenten en el següent gràfic les dades d’un cicle com-

plert de dos cursos lectius, corresponent a l’especialitat
de Laboratori d’anàlisi clíniques.

Evolució dels alumnes cicle de Laboratori

Es pot observar que en finalitzar el primer curs, el per-
centatge d’alumnes que progressa adequadament és
d’un 90% i en finalitzar el segon és d’un 100%. Per
completar les dades del gràfic, afegir que durant aquest
cicle només hi ha hagut 3 baixes i que els alumnes que
han acabat amb tots els crèdits aprovats ha estat d’un
96% (el 4% restant és 1 alumne que ha deixat 1 crèdit).

L’evolució que es presenta al gràfic reflecteix l’alt grau
d’intensitat de l’acció tutorial que es porta a terme en el
nostre centre.

6. Beques de recerca.

Amb aquest projecte, la Fundació Bonanova vol pro-
moure la incorporació de Tècnics Superiors de Formació
Professional Sanitària en l'àmbit de la recerca. Amb
aquesta finalitat col·labora en projectes d'investigació
de Ciències de la Salut que vulguin incorporar tècnics en
el seu equip de recerca donant-los la possibilitat de for-
mar-se en investigació científica i tècnica i ampliar-los
així les seves oportunitats de desenvolupament profes-
sional.

La primera convocatòria d’aquestes beques es va realit-
zar durant el curs 2002-03. La normativa de la convo-
catòria es va adreçar a tots els centres del sector sanita-
ri relacionats amb els estudis impartits a l’Escola i es va
publicar a la pàgina web de la Fundació. Les dades
sobre les convocatòries realitzades són:

Any Nombre de projectes presentats

2003 9
2004 21

Algun d’aquests projectes no es va poder cobrir amb un
becari per manca d’alumnes disponibles. Aquesta dada
correlaciona amb el grau d’inserció laboral dels alumnes
estimat.

7. Accions relacionades amb el benchmarking.

A continuació es presenten algunes dades comparatives
dels centres de la xarxa del Departament d’ensenya-
ment.

Centres participants: Escola Bonanova (Barcelona), IES
Garrotxa (Olot), IES Lacetània (Manresa), IES Quercus
(Sant Joan de Vilatorrada)
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8. Percentatge d’incidències i classes anul·lades. 

Entenem com incidència qualsevol alteració de l’horari
programat en el PGC. 
Cicle Nombre Nombre Nombre
Formatiu incidències incidències incidències

02-03 03-04 04/05

1601-Auxiliars infermeria 49 46 97
1654-Laboratori -1r 24 38 54
1654-Laboratori -2n 11 25 30
1658-Documentació 
Sanitària 58 94 78
1659-Radioteràpia -1r 33 36 38
1659-Radioteràpia -2n – 26 36
1660-Imatge per al 
diagnòstic -1r 14 18 15
1660-Imatge per al 
diagnòstic -2n 34 35 33

Cicle % % %
Formatiu curs 02-03 curs 03-04 curs 04/05

1601-Auxiliars infermeria 1,1% 2% 2,8%
1654-Laboratori -1r s. dades 2% 2,8%
1654-Laboratori -2n s. dades 1% 7,1%
1658-Documentació 
Sanitària 2,8% 1,6% 3,2%
1659-Radioteràpia -1r 1,4% 3,6% 0,5%
1659-Radioteràpia -2n – 2,5% 1,1%
1660-Imatge per al 
diagnòstic -1r 3,4% 2,5% 0,6%
1660-Imatge per al 
diagnòstic -2n 3,8% 2% 1,0%

Les dades que s’observen a les taules mostren una bona
gestió per part de l’equip de coordinació: un alt grau de
canvis horaris no afecta a l’indicador de classes
anul·lades. Per tant, el sistema de gestió d’incidències
que te l’Escola garanteix la prestació del servei docent.

Una vegada analitzades les causes de les anul·lacions es
va observar que cap causa estava fora de la normalitat.
S’observa un increment en el curs 04-05 en el cicle de
laboratori, però que correspon a comptar com a hores
de classe anul·lades totes aquelles corresponents a la
setmana final de convocatòria ordinària, en la qual
només es fan exàmens, tot i estar les classes programa-
des (aquest tractament s’ha fet seguint les instruccions
de l’acta EXT0304-A1 de base de dades-incidències). Si
no es tingués en compte aquesta situació, les classes
anul·lades queden estrictament lligades a causes no
resolubles i queda dins de la normalitat, un màxim a un
3,5% de classes anul·lades. 

9. Baixes laborals

Aquest indicador es troba per sota de la mitjana estatal
d’absentisme laboral, la qual està en un 3%. Es valora
molt positivament en aquest aspecte els esforços que
realitza el personal de l’Escola per cobrir les classes
intentant evitar-ne la seva anul·lació.

Any % absentisme

2002 3,5%
2003 0,0%
2004 0,9%
2005 0,0%

10. Rotació del personal.

Com s’ha esmentat a l’apartat anterior, l’Escola té una
estructura de plantilla diferenciada en personal de dedi-
cació complerta i col·laboradors.

El professorat de dedicació complerta té una antiguitat
mitjana a l’Escola de 14 anys, el PAS la té de 9 anys i el
professorat col·laborador de 5 anys. Aquestes dades
mostren una alta permanència del professorat a
l’Escola, incloent-hi el professor col·laborador que a més
desenvolupa altres tasques en el sector sanitari.

c. Índex d’èxit global de l’organització.

1. Percentatge d’alumnes titulats en cada promoció,
respecte dels matriculats a l’inici del cicle.

Es mostren aquestes dades a la taula següent:

Curs % d’alumnes titulats sobre matriculats a 1r curs

01-02 84%
02-03 72%
03-04 85%
04-05 96%

Els resultats del curs 02-03 van ser dolents degut als
resultats en el Curs d’Auxiliars d’Infermeria. Es va valo-
rar que això era motivat pel tipus d’alumnat d’aquest
cicle, més jove que la resta d’alumnes Com acció de
millora derivada d’aquest anàlisi, es va contractar una
tutora-coordinadora per aquest cicle especialista en
Psicopedagogia, que va poder fer un seguiment més
acurat dels alumnes. A la taula es pot observar la millo-
ra dels resultats ja en el curs 03-04.

L’IES Donapea mostra un resultat en el seu indicador
d’índex de titulats de un 80%.
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PROCES INDICADOR FÓRMULA Bonanova Garrotxa Lacetània Quercus

Desenvolupar Índex d’absència per (Núm. de faltes / Núm.
l’Ensenyament - nivells diferents hores totals per crèdit 15% 4%
aprenentatge ESO, i curs) x 100
BATX i FP

Gestionar la satisfacció % Baixes per curs (Núm. de baixes / Núm,
alumne i família alumnes matriculats al 4,8% 6% 7%

centre) x 100

Els resultats d’assistència d’alumnes per sota de l’IES Quercus són deguts a que aquest institut imparteix ESO, etapa educativa
en la qual el control d’assistència té un tractament diferent.

 



2. Índex de rendiment escolar.

Aquest índex és el percentatge d’alumnes que finalitzen
el curs amb tots els crèdits aprovats. 

Curs % rendiment escolar

01-02 88%
02-03 84%
03-04 86%
04-05 91%

L’objectiu per aquest indicador és del 80%. Aquest
objectiu es va plantejar per la seva relació amb les dades
històriques del centre. Es pot observar que la mitjana
dels 3 últims anys és d’un 80%. Segons les dades publi-
cades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema
Educatiu, el percentatge d’alumnes de Formació
Professional amb avaluació positiva per al curs 2000-
2001 és del 78% i per al 2001-2002 és del 75%. Per
altra banda, l’IES Donapea té una mitjana d’èxit escolar
del 79% (any 2004)

3. Implantació de la missió 

La missió del centre és donar una formació de qualitat
àmplia i que respongui a les necessitats del sector sani-
tari. Per aquest motiu, en el disseny dels projectes curri-
culars existeix una desviació en positiu respecte a les
hores mínimes marcades pel Decret Curricular bàsic del
Departament d’Ensenyament. Així, per exemple, per les
promocions 02-04 l 03-05, les desviacions són:

02-04 03-05
Decret PCC PCC 

Cicle Bàsic Escola Escola

1601- Auxiliars d’infermeria 1400 1440 1488
1654- Laboratori 2000 2290 2230
1658- Documentació Sanitària 1400 1710 1590
1659- Radioteràpia 1700 1940 1838
1660- Imatge per al diagnòstic 2000 2240 2260

Aquesta voluntat de l’eB d’estar sempre per sobre de
les hores mínimes exigides per l’Administració
Educativa, respon a una clara orientació dels ensenya-
ments impartits envers la professionalització de l’alum-
ne i a la incorporació de continguts innovadors i relle-
vants sense obviar els establerts en els decrets bàsics.

Creixement en especialitats sanitàries:

Període Nombre d’especialitats

<1980 1
1980 - 1990 3
1990 - 2000 5
2000 - 2006 7

4. El grau d’inserció laboral

El control directe del grau d’assoliment de la missió de
l’Escola de respondre a les necessitats del sector i de
l’expectativa de l’alumne de trobar treball s’obté amb
l’indicador “Percentatge d’inserció laboral”, que es cal-
cula de la següent forma:

(Nº alumnes que van finalitzar el curs anterior i que a 1
de maig treballen o han treballat en la seva professió /
Nº alumnes que han finalitzat el cicle) x 100

El resultat dels últims anys ha estat:

% inserció laboral Curs 02-03 Curs 03-04

1601- Auxiliars Infermeria 83% 87%
1654- Laboratori 74% 54%
1658-Documentació Sanitària 94% 87%
1659- Radioteràpia 95% 100%
1660- Imatge per al diagnòstic 95% 83%
Global: 89% 81%

Dades obtingudes per un tamany de mostra adequat per un interval
de confiança del 95,5%

En aquest indicador no hi ha plantejat un objectiu per-
què depèn de forma molt important de la situació
econòmica i laboral en que es trobi el nostre sector de
referència. Disposem de dades actualitzades fins a l’any
2002 (presentades al 2004) del “Sistema vasco de indi-
cadores educativos”. Aquest sistema disposa d’un indi-
cador que s’obté igual que el nostre, però per totes les
especialitats de sanitat. Els resultats són:

Index d’ocupació a l’any següent de la titulació

1999 2000 2001 2002
Sector sanitat 56% 66% 71% 69%

Es pot veure que totes les dades, a excepció de
Laboratori 03-04 estan per sobre de les dades del “sis-
tema vasco”. A l’enquesta d’aquest curs, també es
comprova que aquesta disminució és perquè aquests
alumnes es dirigeixen en gran mesura per completar els
seus estudis a la universitat (40%).

Com a element suplementari per a promoure la inserció
laboral, l’Escola ha desenvolupat una Borsa de Treball
implantada des del 1990. Es disposa de les dades del
nombre d’ofertes rebudes i gestionades, sent el nombre
d’alumnes inscrits l’acumulat d’alumnes que finalitzen
cada any:

Curs Nombre de sol·licituds
Curs 2001-2002 83
Curs 2002 2003 93
Curs 2003-2004 85
Curs 2004 2005 91

d. Rendibilitat de l’esforç realitzat

1. Implantació d’un sistema de millora eficaç 

Per al seguiment d’aquest objectiu es considera:

Els resultats obtinguts a l’avaluació EFQM. L’any 1998 es
realitzà una primera avaluació i es va prioritzar la iden-
tificació d’àrees de millora:

ÀREES DE MILLORA DERIVADES DE L’AVALUACIÓ EFQM DEL 1998

Àrea de millora

1. Identificació, descripció i normalització dels processos.
2. Establiment d’un quadre de comandament útil per a la presa

de decisions.
5. Definició del sistema d’informació del centre.
3. Establiment d’estratègies per a l’obtenció del reconeixement 

de la tasca docent per part de l’IMAS.
4. Establiment de circuits de comunicació amb tot el personal.
6. Establiment sistemes de recollida i arxiu d’informació escrita:

recollida documental, informes, punts de partida per escrit,
avaluació*.

7. Definició d’un sistema de recollida de l’opinió i percepció 
dels clients.
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8. Establiment d’indicadors sobre la satisfacció del personal.
9. Establiment d’estratègies per incrementar la participació de 

l’alumne, exalumnes i empreses en els processos del centre.

* Aquest grup de millora va treballar entre els mesos de maig i juny
de 1997, obtenint com a producte final dos documents: un que
identifica els grups productors d’informació i els documents que
produeixen i un altre que proposa un quadre de classificació de la
documentació a l’Escola. Amb aquests 2 documents com a base de
treball, un grup de col·laboradors experts en arxius va dissenyar un
sistema integral de tractament de la documentació.

Aquestes àrees de millora han estat assolides al 100% i
es reflecteixen en les diferents àrees dels apartats d’a-
questa memòria.

2. Desviacions de la programació recollida al PCC

Al curs 03-04 es va dissenyar un indicador per fer el
seguiment de l’acompliment del PCC. Aquest indicador
valora, en percentatge, el compliment del PCC en cada
crèdit. L’objectiu és acomplir com a mínim el 85% del
crèdit.

Curs % d’acompliment
Curs 2003-2004 90%
Curs 2004 2005 94%

3. Eficàcia de la resposta a necessitats de manteniment
i les demandes de recursos.

Resposta a necessitats de manteniment

Curs 02/03 03/04 04/05
Nombre d’incidències registrades 116 117 159
Mitjana de temps de resposta (dies) 9 12 4

S’observa una millora substancial, donat que l’incre-
ment en el nombre d’incidències no comporta endarre-
riments en la seva solució.

4. L’eficiència de la gestió de les no conformitats i
accions correctives

Curs 2002/03 Obertes Tancades Total

Accions correctives 0 27 27
Accions preventives 1 6 7

Curs 2003/04 Obertes Tancades Total
Accions correctives 5 13 18
Accions preventives 2 8 10

Curs 2004/05 Obertes Tancades Total
Accions correctives 0 18 18
Accions preventives 0 14 14

Cada no conformitat establerta implica una acció
correctiva.

5. Mantenir i augmentar el prestigi de l’Escola en l’àm-
bit sanitari 

A banda de mantenir i millorar una qualitat en la forma-
ció impartida que garanteixi un reconeixement per part
dels alumnes i de les empreses del sector, el prestigi de
l’Escola també es veu recolzat per:

Actualment, s’han planificat uns crèdits de síntesi per a

cada cicle formatiu, que en el cas que sigui possible i
després d’una selecció interna, es presenten a congres-
sos i/o jornades especialitzades i promogudes per asso-
ciacions professionals.

Per exemple, els treballs presentats pels alumnes del
cicle de Documentació sanitària són:

Any Jornada o Congrés / Títol del treball
2002 Jornadas Nacionales de Documentación Médica 

(Granada) / Validació del diccionario médico
2003 Congreso Nacional de Documentación Médica

(Gijón) / Proyecto de codificación de diagnósticos y
actividades de enfermería en ingresos hospitalarios
para parto vaginal

L’assistència a aquests congressos dels alumnes i el
Coordinador de cicle és finançada completament per
l’escola.

Publicacions de professorat i col·laboradors de l’Escola

Llibres publicats dintre de la col·lecció MASSON d’FP Sanitària

Chavarría, Mª. Ángeles; Casado, Caterina; directores. Sorribas
Vivas, Alberto; Valero Santiago, A. Análisis clínicos en farmacia.
Barcelona: Masson.
Chavarría, Mª. Ángeles; Casado, Caterina; directores. Sorribas
Vivas, Marta. Organización de archivos clínicos. Barcelona:
Masson.
Chavarría, Mª. Ángeles; Casado, Caterina; directores. Estapé, Mª
Àngels. Técnicas de ayuda odontológica / estomatológica.
Barcelona: Masson.
Chavarría, Mª. Ángeles; Casado, Caterina; directores. Colina
Torralva, Javier; Rodríguez Gómez; Daniel. Operaciones adminis-
trativas y documentación sanitaria. Barcelona: Masson, 2001.
Chavarría, Mª. Ángeles; Casado, Caterina; directores. Barbé i
Rocabert, Coloma. Preparados farmacéuticos y parafarmacéuti-
cos: bases tecnológicas y documentales. Barcelona: Masson.
Chavarría, Mª. Ángeles; Casado, Caterina; directores. Fonollosa
Pla, Josep Mª. Prótesis removibles de resina. Barcelona: Masson
Chavarría, Mª. Ángeles; Casado, Caterina; directores. Fonollosa
Pla, Josep Mª. Diseño de prótesis y aparatos de ortodoncia.
Barcelona: Masson
Chavarría, Mª. Ángeles; Casado, Caterina; directores. Díaz
Garcia, C; Haro del Moral, F.J. Técnicas de exploración en
Medicina Nuclear. Barcelona: Masson
Chavarría, Mª. Ángeles; Casado, Caterina; directores. Muñoz
Serrano, J,. Técnicas de análisis citológicos y hematológicos.
Barcelona: Masson

Altres publicacions de llibres

Chavarría, Mª. Ángeles; Flotats, Lídia; Sorribas, Alberto. Las pro-
fesiones complementarias de la medicina: cómo acceder a ellas.
Qué perspectivas ofrecen. Barcelona: Planeta

Llibres publicats dintre de la col·lecció MASSON d’FP Sanitària

Competències de les auxiliars d’infermeria

La gestió per processos en els centres educatius basada en la
norma ISO 9001-2000 (CIDEM)

Articles

Alonso, A; Castells, X; Cahavrria, M; Gili, P; López, M; Palau, J;
Ramos, F; Rillo, F; Solsona, F; Sorribas, M;Torre, P. El técnico en
documentación sanitaria: ámbito de actuación y perfil professio-
nal. Papeles médicos; (139):63-89.

Sorribas Vivas, Alberto; Flotats Carceller, Lidia; Marzal
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Casacuberta, África; Capaz Pérez, M. Luisa; Bézio Régis, Coltte;
Chavarria Llorente, M. Ángeles. La programación del crédito de
síntesis en Formación Profesional. Gairín Sallán, Joaquín;
Fernández Arenaz, Adalberto. Planificación y gestión de
Instituciones de formación. Barcelona: CISS-PRAXIS, 2000. Pàg.
138/39-138/50.

Sorribas Vivas, Alberto; Marzal Casacuberta, África; Chavarria
Llorete, M. Ángeles. La evaluación de la competencia profesional
en la nueva Formación Profesional. Educación Médica. 2002,
5(3), 137-142

A més es tenen registrades al centre totes les participa-
cions del professorat de l’Escola com a ponents en jor-
nades i congressos.

6. Promoció del respecte al medi ambient

Adhesió a l’agenda 21 de Barcelona: el projecte es va
centrar el curs 04-05 i 05-06 en:

• Sensibilitzar el màxim membres de l’escola per a
què tinguin actituds de respecte envers el medi
ambient

• Divulgació del projecte i de les activitats que es rea-
litzin

• Continuar amb la gestió de residus, amb col·loca-
ció de cartells identificadors de cada residu.

Els resultats han estat:

Residus

100% d’implantació de la recollida selectiva de residus al cen-
tre: paper, plàstic, piles
100% de residus sanitaris gestionats
100% gestió de tóners implantada

Com a dada de l’impacte del projecte Agenda 21 en el
centre, mostrem el resultat d’una enquesta realitzada a
una mostra de 80 alumnes i personal del centre en la
que entre d’altres qüestions es demanava si amb aquest
projecte “havia introduït canvi d'hàbits en la seva vida
quotidiana”:

Enquestes realitzades 79 120
Descripció Curs 04-05 05-06

Algun canvi 41% 53%
Ja tenia hàbits al respecte 29% 29%
No he fet res al respecte 13% 15%
Totalment 2% 2%
En blanc 15% 1%

Com mostra de l’efecte de aquest projecte també tenim
una mesura de percepció dels alumnes, la qual es mos-
tra en el següent gràfic:

Has observat canvis a l’Escola?

7. Promoció de conductes ètiques

Acció

Donació dels diners obtinguts per la gestió dels tóners a ONGs.
Campanyes de recollida d’aliments (Banc dels aliments) 
42 Kg en 2003 i 40 Kg en 2004.
Donació de software no utilitzat a ONG Associació Utopia.
Campanyes de recollida de roba usada (Caritas, Engrunes).
Donació de sang en col·laboració amb el Banc de Sang de Creu
Roja: 57 oferiments en 2004.
Marató de TV3 2004 dedicada al càncer:

• Donació de 1.094¤
• Col·laboració de 66 persones en muntatge

d’instal·lacions, atenció telefònica i presència de públic.

Tal i com es recull al PCC la formació rebuda pels alum-
nes ha de ser integral i integrada. Per això els professors
inclouen en la formació general aspectes de comporta-
ment i actitud essencials per al correcte desenvolupa-
ment de les professions.

8. Promoció de nous serveis junt amb altres organitza-
cions

D’altra banda l’Escola Bonanova és conscient de la seva
posició privilegiada en l’àmbit de l’organització de cur-
sos ja que disposa d’infrastructura i recursos humans.
Per això, la direcció del centre, sempre es mostra dispo-
sada a col·laborar amb altres institucions del sector en
l’organització de cursos.

Programa de formació Institució col·laboradora

Cursos de Directors i • Sociedad Española de Investi-
Operadors en instal·lacions gación Ósea y Metabolismo
de radiodiagnòstic Mineral (SEIOMM)

• Mútua Universal
• Asepeyo
• Departament de Justícia de la

Generalitat. Direcció general de 
presons. (Àrea sanitària)

Prevenció i tractament del • Institut de Diagnòstic per la
càncer de mama Imatge de l’IMAS (IDIMAS)
Actualització en • Asociación Española de 
Medicina Nuclear Técnicos en Radiodiagnóstico y 

Radioteràpia(AETER)
Curs bàsic per Auxiliars • Institut català d’Oncologia

d’Infermeria
Curs de dosimetria 3D per • Institut d’Estudis d’Educació
a Tècnics en radioteràpia Contínua (IDEC-UPF)
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SI

NO

No m’he fixat

6%

13%

81%
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pla d’acció innovadora i millorapla d’acció innovadora i millora

Accions planificades

Establir un programa de formació i reforç del lideratge

Establir indicadors de grau de coneixement, desplegament i asso-
liment de la missió, visió i valors de l’organització aplicant el con-
cepte REDAR

Definir objectius a tots els nivells de l’organització

Revisar la eficàcia de la comunicació, en especial amb els
col·laboradors externs

Elaborar una eina que ens permeti aplicar el REDAR a tots els
processos de forma sistemàtica

Establir una política d’aliances i relació amb parts interessades
més enllà del client

Revisar la política mediambiental, identificant oportunitats pel
que fa a col·laboracions amb el client.

Revisar el sistema de reconeixent dins del sistema de gestió de
les persones i alineat amb el Pla estratègic

Introduïr el model EFQM com a eina de treball per a tothom. Això
suposa canviar el model de referència ISO 9001 per EFQM.

Sistematitzar el benchmarking en la generació de millores i canvis

Desenvolupar la política de RSC

Ampliar l’abast del projecte Escola Bonanova  sent centre de
referència per sanitat

Aplicar REDAR en la recollida d’informació per a la millora per-
manent del sistema d’informació

Millora del desplegament i lògica dels indicadors

Elaboració d’un pla d’implicació dels col·labors externs. Millorar la
comunicació dels objectius i pla estratègic cap els col·laboradors
externs

Anàlisi i millora de les eines d’avaluació de competències i clima

Elaborar un Pla d’empowerment dels professors mitjançant l’in-
tercanvi de professors amb altres centres

Elaborar un Pla de desenvolupament de les aliances, on es seg-
menti els possibles aliats d’acord als punts del model o principis
de la qualitat i on es detalli un pla de treball amb tasques i per-
sones responsables de cada activitat

Elaborar indicadors de generació de valor de les aliances tant per
a nosaltres com per al propi aliat

Avaluar alternatives pel que fa a la ubicació física de l’Escola

Elaborar un Pla de mecenatge alineat amb el Pla estratègic

Millorar els indicadors de l’àrea tecnològica

Crear una xarxa per compartir coneixements amb altres centres
de formació i amb centres de recerca, avaluant la possibilitat de
projectes europeus

Ampliar l’activitat com a centre de formació continuada i ocupa-
cional

Ampliar l’abast de serveis i clients a quin ens adrecem

Desenvolupament d’equips de treball: treball per objectius

Fer un pla de comunicació millorant la vertical i horitzontal

Formalització de processos actualment no contemplats

Realitzar la modificació dels objectius dels indicadors

Persones responsables

Equip directiu

Coordinador de qualitat

Administrador

Director

Secretari Acadèmic

Coordinador de qualitat

Grup de treball ad-hoc a crear

Equip directiu

Coordinador pedagògic

Director

Coordinador de qualitat

Equip directiu

Equip directiu

Coordinador de qualitat

Coordinador Pedagògic

Equip directiu

Equip directiu

Equip directiu / Comissió pedagògica

Direcció

Coordinador de qualitat

Equip directiu

Data de finalització de l’acció

Desembre 2006

Desembre 2006

Setembre 2006

Juny 2007

Juny 2007

Juny 2007

Desembre 2007

Juny 2007

Juliol 2007

Juliol 2007

Juliol 2007

Desembre 2006

Desembre 2007

Desembre 2006

Setembre 2007

Juny 2007

Juny 2007

Desembre 2007

Juny 2008

Juny 2007

Juny 2008

Febrer 2007

Desembre 2007

Setembre 2006

Juny 2007

Desembre 2006

Octubre 2006

Gener 2007

Juny 2006






