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1. ANÀLISI DE LA REALITAT
1.1.DESCRIPCIÓ DEL CONTEXT.
Gandia està situada quasi al centre de la comarca de la Safor, al mig d’una plana al·luvial
formada pel riu Serpis, o riu d’Alcoi, que fins no fa molt, feia de límit de la ciutat cap al sud. Al
nord-oest, els baixos turons de Beniopa i la muntanyeta de Benirredrà toquen l’extrem de la ciutat
i, més altes i una mica més lluny, podem veure les elevacions de la serra de la Falconera. La resta
és camp pla, que els nous barris, els tallers i les urbanitzacions en direcció a la platja han anat
envaint. A les diverses entrades de la ciutat, les cruïlles s’obrin a la comarca en totes direccions.
Gandia és una ciutat que continua expandint-se i transformant-se, amb una població de
més de 75.000 habitants, capital d’una comarca d’uns 140.000 habitants i, als darrers anys, amb
una forta immigració, majoritàriament del Nord d’Àfrica, Països de l’Est d’Europa, Sudamericans, Xinesos i d’altres Comunitats Espanyoles, persones que no solen tenir estudis
superiors ni qualificació professional i degut a això els llocs de treball que solen ocupar estan
relacionats amb la construcció, operaris de fàbriques i tasques agrícoles, tot repercutint de
manera notable en aspectes bàsics i fonamentals de la ciutat i de la pròpia comarca: economia,
desenvolupament urbanístic, educació i sanitat, entre d'altres.
Gandia està ubicada dins les comarques centrals, i se situa, pel que fa al dinamisme
econòmic, immediatament darrere de les dues principals àrees de la Comunitat: València i l’Horta
i el nucli d’Alacant-Elx. Té un sector de serveis molt desenvolupat, amb un 60% de la població
activa, mentre que l’agrari ha decaigut fins a un irrisori 4%. L’índex de desocupació és baix, 6,7
%. Gaudeix d’un nivell de vida per damunt de la mitjana valenciana. La renda per càpita és bastant
alta i també el percentatge d’estudis superiors.
Les comunicacions són bones i poden millorar-se, comptant amb la carretera nacional
332, l’autopista del Mediterrani, el ferrocarril Gandia-València, la carretera que enllaça el port de
Gandia amb Almansa i diversos serveis d’autobusos. S’ha construït una ronda de circumval·lació.
Hi ha un projecte ja avançat, l’autovia interior fins al Morquí, un altre projecte que esperem siga
una realitat: la continuació del tren fins a Dènia. La platja concentra més de 5.000 places hoteleres
i uns 60.000 apartaments.
En l’aspecte educatiu, compta amb 9 col·legis públics i 8 de privats, pel que fa a
l’ensenyament d’infantil i primària, així com 12 centres d’ESO, dels quals 4 són públics, 1 centre
d’educació especial i 1 escola oficial d’idiomes. La nostra ciutat també compta amb un centre de
Formació de Persones Adultes (FPA), una seu de la Universitat Nacional d’Educació a Distància
(UNED) i una extensió de la Universitat Politècnica de València, com a Escola Universitària. Per a
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adults, la Universitat Popular té molta acceptació.
Gandia és una ciutat d'una gran activitat cultural i té espais dedicats a l'efecte, ja construïts
i en construcció: la Casa de la Cultura Marqués de González de Quirós; el Centre d’Estudis i
Investigacions Comarcals Alfons el Vell, el Teatre Serrano, el Teatre del Raval, diverses sales de
cinema, una Biblioteca Municipal i d’altres a nivell de barri, sales on s’organitzen exposicions i
tertúlies, una seu municipal especialment dedicada als jóvens i poliesportius on es poden realitzar
tot tipus d’esports.
La indústria gandiana és sòlida, es dedica principalment a l’alimentació, la fusta, el moble,
els transformats metàl·lics i el paper. Però el comerç continua sent el pilar econòmic bàsic i el que
dóna el to a la ciutat. Gandia és, per damunt de tot, una ciutat botiguera, considerada una de les
quatre ciutats valencianes amb més superfície comercial. Això inclou, per descomptat, els grans
polígons comercials de la rodalia. La ciutat manté un comerç minorista extraordinàriament viu i
arrelat, sobretot al centre històric.
Disposa d’una platja considerada una de les més atractives de la Comunitat, que
desenvolupa una economia turística notable, tot duplicant la seua població en els mesos estivals.
1.2.DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES DEL COL·LEGI.
1.2.1.

Trajectòria històrica.

1.2.1.1. Antecedents
Abans de la fundació del Col·legi l'edifici va passar per diferents situacions. La part més
antiga procedia de la Universitat fundada en el 1546 pel duc Sant Francesc de Borja i regentada
per la Companyia de Jesús. Després de la definitiva desaparició de la Universitat en 1772, l'edifici
va ser molt reformat i dedicat a diferents usos (Casa de Misericòrdia, vivendes per a famílies
pobres, aules escolars). Les grans dimensions de l'edifici i la seua església adjunta construïda en
el segle XVII, a més de l'anterior destinació educativa, van promoure la idea de fundar un col·legi
que s'encomanaria a un orde religiós. El prestigi que l'Escola Pia tenia a València, on el seu col·legi
era un referent fonamental en l'ensenyament, determinaren, entre altres raons, l'elecció dels
escolapis per a la nova fundació.
1.2.1.2. Fundació i caràcter del Col·legi
L'interés de l'Ajuntament per dotar la ciutat d'unes escoles públiques i gratuïtes va
fructificar a finals de 1806, de tal manera que l'Escola Pia es va fer càrrec de l'edifici el dia 17 de
març de 1807. El municipi va dotar el nou Col·legi amb algunes poques rendes de terres i
immobles i, més important, li va assignar una subvenció econòmica anual per tal de garantir
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l'accés gratuït, l'ensenyament de les primeres lletres, Aritmètica i Llatí.
Ben prompte a l'escola es va afegir un internat amb l'evident propòsit d'assegurar la
viabilitat econòmica de la nova fundació. L'internat ha estat funcionant durant segle i mig.
El Col·legi va patir certes dificultats en l'època de la Guerra del Francés (1808-1812) en
ser convertit parcialment en quarter de l'exèrcit napoleònic. Posteriorment una part de les seues
dependències es van habilitar per a Acadèmia Militar, quarter de la Guàrdia Civil i activitats
comercials. La desamortització de 1835-36 no el va afectar per la seua condició d'escola pública.
1.2.1.3. Evolució
En gran part del segle XIX, tot i anar aplicant els successius plans oficials, el Col·legi va
seguir amb la seua característica organització pedagògica netament escolàpia. Els superiors, tant
el local com el provincial, inspeccionaven el seu bon funcionament; els mestres eren religiosos,
amb una distribució ben programada (prefecte, professors, ajudants, confessors, bibliotecari). Les
classes de primària es dividien en quatre: la de llegir i la d'escriure i aritmètica, rudiments de
gramàtica, llatí i retòrica, a més de la religió, llengua castellana i urbanitat. Els alumnes
demostraven la seua preparació en exàmens públics o acadèmies. La formació religiosa es
basava en l'explicació i estudi del catecisme i en la celebració d'actes de pietat i litúrgics. Els
alumnes, en acabar les classes, eren acompanyats pels seus mestres als seus domicilis.
El Batxillerat va començar a funcionar en el curs 1846-47. Encara que sempre va ser
minoritari en aquells anys, tenia prestigi i va preparar l'accés als estudis universitaris de forma
satisfactòria. En 1850 també es va crear una escola d'adults, en horari nocturn, per tal d'atendre
aquells xiquets que no podien assistir a les classes diürnes o persones de més edat que ho
sol·licitaven.
L'època de la Restauració, des de 1876, va obrir noves possibilitats educatives, entre
altres raons per les noves tendències, com la Institució Lliure d'Ensenyament, i per la vinguda a
Espanya de congregacions religioses dedicades a l'educació. A Gandia, a poc a poc, es van
introduir algunes millores com els laboratoris, un museu didàctic, nous textos i més atenció a les
matèries científiques.
Plenament consolidat el Col·legi amb una mitjana de 500 alumnes, va patir, com tots els
altres centres catòlics, els enfrontament ideològics del primer terç del segle XX que van portar a
la II República. En aplicació de la nova legislació, el Col·legi es va transformar en “Colegio Gomar”
a partir del curs 1933-34, integrat en “La Mutua Escolar”, dirigida per laics catòlics. En el mes de
març de 1936 els escolapis van ser expulsats i durant la guerra civil en van ser assassinats alguns.
L'edifici, durant la guerra i també després, va ser convertit en presó.
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La difícil recuperació de l'edifici per a escola, va produir una breu estada en algunes aules
de l'extingit institut públic (actualment Ausiàs March). En 1942 es va poder retornar als locals
propis i el Col·legi va anar recuperant la seua fesomia i fins i tot va augmentar i millorar en
instal·lacions i alumnat. El que ja no va conservar va ser la subvenció municipal, de tal manera
que econòmicament es va convertir en centre privat, encara que va poder mantenir algunes
classes de gratuïts. D'acord amb els plans oficials d'ensenyament va obtenir les autoritzacions
pertinents i en el curs 1955-57 arribà a 916, amb el corresponent Batxillerat de sis cursos (Pla de
1953).
Al compàs dels nous plans es va produir una important renovació pedagògica (aula de
pàrvuls, jocs infantils, museu de Ciències Naturals, educació física i esports, etc.). També en la
formació religiosa van aparèixer grups de xiquets (Tarsicis) i de jòvens d'Acció Catòlica i d'altres.
Un nou saló d'actes va possibilitar nombroses activitats teatrals, cinematogràfiques i musicals.
Diverses publicacions de caràcter escolar completaven la formació del Col·legi, el qual va arribar
als 1.018 alumnes en l'any 1967.
En aplicació de la Llei General d'Educació (1970) va desaparéixer transitòriament el
Batxillerat, com també, un poc abans, l'internat. D'altra banda, l'estat precari del vell edifici, va
aconsellar la construcció d'un pavelló dedicat a primària en uns terrenys separats pel carrer de
Sant Francesc de Borja. El nou edifici, ben dotat d'aules i espais de joc, va ser inaugurat a finals
de 1970.
La restauració democràtica va portar canvis importants en el terreny educatiu. El Col·legi
es va adaptar a les noves lleis i ha estat pioner en la introducció del valencià en el sistema escolar,
de tal manera que en 1991 va ser autoritzat a tenir una línia d'ensenyament en valencià. Des del
1984 es va introduir la coeducació.
Als anys 90 del segle passat es va portar a terme un ambiciós programa de restauració
del multisecular edifici. D'acord amb l'Ajuntament es va crear una Fundació, la qual amb l'ajuda
de diverses institucions públiques, fins i tot europees, va dur a terme la completa restauració de
l'edifici. La urbanització i peatonalització de l'entorn ha realçat encara més l'històric edifici, el qual,
a més de continuar amb el col·legi de l'Escola Pia, és també la seu de la Universitat Nacional
d'Educació a Distància, de Gandia, i del Centre de Formació de Persones Adultes.
Reinstaurat el Batxillerat des del 1989, el Col·legi té actualment sis aules d'Educació
Infantil, dotze de Primària, nou de Secundària i quatre de Batxillerat, amb un total de 850 alumnes.
A més a més, disposa de dues Aules d’Integració, una de Primària i l’altra de Secundària, i un
grup del PMAR (Programa de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment) en 3r d’ESO i del PR4
(Programa de Reforç) en 4t d’ESO.
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El centre compta amb un menjador de mitja pensió, un gimnàs, instal·lacions esportives,
etc. La formació religiosa, a més de les classes, té un ampli programa pastoral amb activitats
extraescolars voluntàries. Una Associació de Pares i Mares d'Alumnes col·labora en el bon
funcionament del Centre. El Claustre de Professors i Professores, amb el Personal
d'Administració i Servicis, constitueix un equip ben preparat per a garantir la bona formació dels
alumnes.
L'impacte social del Col·legi al llarg de dos segles ha estat profund en Gandia i la seua
comarca. Professionals, treballadors, mestres, escriptors, comerciants, religiosos, etc.
testimonien la potent orientació educativa del centre. A tall d'exemple, per referir només els seus
fruits en el camp religiós, podem esmentar els antics alumnes següents: Cardenal Sanz i Forés,
beats màrtirs Carmel Bolta i Carles López Vidal, el cofundador de la Leproseria de Fontilles
Joaquim Ballester, els escolapis J. Felis, Carles Garcia, F. Garrigós, els més de 200 sacerdots i
religiosos...
1.2.1.4. L'Església, l'Ermita de Santa Anna i l'art
Des dels inicis de la fundació del Col·legi l'església de l'antiga Universitat, unida físicament
a l'edifici escolar, es va constituir en un actiu centre religiós, no sols pels seus actes litúrgics, sinó
també com a seu de diverses activitats que fomentaven la pietat dels alumnes i dels fidels. Així es
van fundar diverses confraries, sobre tot de Setmana Santa (la Creu, Sant Pere); es fomentaren
devocions (Mare de Déu dels Desemparats, Sant Josep de Calassanç, Santa Teresa de Lisieux,
Sant Tarsici), etc. Aquest moviment religiós també ha produït bons fruits artístics en pintura
(Espinosa, Domingo, Amèrigo, Llorens Cifre, López Rancaño, Alex Alemany, Costa, etc.) i
escultura (Bayarri, Rubio, Grafià, Sanjuán, Rico, etc.).
L'església, restaurada després de la Guerra Civil, es de planta de creu llatina, amb notòria
importància de l'altar major, de nau única amb capelles laterals i cúpula fosca. Als peus de la nau
més recentment es va construir una capella de la comunió. L'Ermita de Santa Anna, pròxima a la
ciutat, va ser encomanada a l'Escola Pia, amb unes poques terres, des dels anys de la fundació.
El seu origen és possiblement del segle XIV, com la imatge de la santa titular. En segle XVIII va ser
totalment refeta i eixamplada. Té interessants mostres de ceràmica decorada en els sòcols de
l'ermita i sagristia. Una recent restauració li ha tornat el seu caràcter artístic i espiritual
(celebracions dominicals, Nadal amb el cant de la Sibil.la, Setmana Santa, festa de Santa Anna,
etc.)i cultural (biblioteca-arxiu).
1.2.2.

Etapes educatives.
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1.2.2.1. Antecedents
El 28 de desembre de 1806, a petició de l'Ajuntament de Gandia, Carles IV expedí la Reial
Ordre d'instal·lació de l'Escola Pia i que fou acceptada pel Provincial dels Escolapis el dia 20 de
gener de 1807.
Des d'aleshores, l'organització i el funcionament del Centre respon als següents principis:


El caràcter catòlic del Centre.



La plena realització de l'oferta educativa continguda en el Caràcter Propi del
Centre com a Col·legi de l'Escola Pia.



La configuració del Centre com a Comunitat Educativa.

El centre pertany a la Província de l'Escola Pia Betània, la qual, com a obra de l'Església,
participa de la seua missió evangelitzadora per mitjà de l'educació integral de xiquets i joves,
servint a l'Església Particular i compartint activament la seua responsabilitat apostòlica i els seus
criteris pastorals, per al bé de la societat.
Són Documents bàsics de referència el Caràcter Propi, el Projecte Educatiu Integral, el
Directori de Pastoral, aquest Projecte Educatiu del Centre i el Reglament de Règim Interior.
1.2.2.2. Actualitat del Col·legi
El Col·legi pertany a la Província de l'Escola Pia Betània, que posseeix la Titularitat del
mateix. Altres col·legis de la mateixa Província s'hi troben a Castelló, Albacete, Gandia, Algemesí
i a la mateixa València.
Actualment s'imparteixen els Ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Secundària
Obligatòria en règim de Concert Educatiu, i Batxillerat en règim de Concert singular. En total són
33 aules que acullen més de vuit-cents alumnes i un Claustre de 55 professors i 7 persones
d'administració i serveis.
L'Escola Pia a Gandia, específicament anomenada com a Reial Col·legi de l'Escola Pia de
Gandia, està domiciliada en la Plaça de l'Escola Pia, núm. 7 i en el Carrer Sant Francesc de Borja,
núm. 4, ja que el solar original fou dividit en dues parts a petició de l'Ajuntament per a permetre
l'eixample de la ciutat.
Els dos pavellons foren integrats i unificats en una sola entitat col·legial segons l'Ordre
dictada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència el 27 de gener de 1988.
L'Educació Primària i Secundària estan concertades des del 30 de maig de 1986 i
l'Educació Infantil des del curs 2002-2003. El Batxillerat té el règim de concert singular des del
curs 2007-2008.
D'altra banda, el Col·legi té un Programa d'Ensenyament Plurilingüe que atén a la realitat
social i cultural del seu alumnat. Amb aquest Disseny Particular dels Programes d’Educació
9
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Plurilingüe, l’Escola Pia de Gandia pretén aconseguir que el seu alumnat acabe dominant les dues
llengües oficials i, si és possible, l’anglés. L’ús i defensa del valencià ha estat un tret identitari que
ha marcat el Centre de l’Escola Pia. A partir de 1991, l’Escola Pia de Gandia implantà el Programa
d’Ensenyament en Valencià sent dels primers centres concertats que l’aplicaren. Després de
l’experiència d’aplicació del Programa d’Incorporació Progressiva i del Programa d’Ensenyament
en Valencià, el Centre impulsa la convergència d’ambdós programes a fi de poder assolir el domini
teòric i pràctic del valencià i del castellà. Els DPP dels Programes d’Educació Plurilingüe l’Escola
Pia pretenen aconseguir el que sempre ha fet: educar xiquets i joves amb el carisma escolapi.
Així, s’aconsegueix que els alumnes a partir de 3r de Primària tinguen les mateixes àrees en
valencià excepte la religió de manera que els alumnes podran intercanviar-se, barrejar-se i
enriquir-se tots ells. A més a més, s’aconseguirà que la competència lingüística en ambdues
llengües siga real i efectiva.
Aquests Programes juntament amb el Pla de Normalització Lingüística són les bases per
a aconseguir el correcte desenvolupament cognitiu de l'idioma i la creació d'un entorn que
potencie l'ús del Valencià. És voluntat del centre emprar una metodologia que potencie el domini
de les dues llengües.
Des de juny de 2005 el Col·legi disposa de la certificació ISO 9001:2000 i, des de juny de
2010, la certificació ISO 9001:2008.
1.2.2.3. Autorització de l’Escola Pia
NOM DE LA TITULARITAT: Orde de l’Escola Pia. Província de l’Escola Pia Betània.
DENOMINACIÓ: Escola Pia de Gandia.
DATA INSCRIPCIÓ MINISTERI DE JUSTÍCIA: 17-V-1982.
NÚMERO DE REGISTRE: 954-d/2-SE/B. Denominació: Escuelas Pías (PP. Escolapios). Casa
Comunidad Escolapia “San Francisco de Borja”. C/ Sant Francesc de Borja, 3.
ADREÇA: Plaça Escola Pia, 7 i Carrer Sant Francesc de Borja, 4.
CODI: 46004127.
NIF: R-4600413-A
ORIGEN DEL CENTRE:






1547  Col·legi i Universitat dels Jesuïtes fins el 27-II-1767.
1767-1785  mestres seglars.
1785-1806  Casa de Misericòrdia.
28-XII-1806  a petició de l’Ajuntament, Carles IV donà la Reial Orde a fi que vingueren
els escolapis.
20-I-1807  el Provincial accepta.
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17-III-1807  Aprovació canònica per part de l’Arquebisbe Joaquín Company.
Reial Orde de 24-XII-1914 publicada en la Gaceta de Madrid el 18-I-1915  Qualificació de
Benèfic docent. Ampliada pel Ministeri d’Educació el 19-VI-1965.
1.2.3.

Infraestructura

El Centre disposa de:


Dues biblioteques (una en cada pavelló).



Laboratoris de Física i Química.



Aula-taller de Tecnologia.



Tres sales audiovisuals.



Un aula d'usos múltiples.



Menjador.



Aula d'Informàtica.



Gimnàs amb els seus corresponents vestuaris i dutxes.



Dos patis que ocupen uns 5.000 m 2 .



Aula de psicomotricitat.



Dues aules de música (una en cada pavelló).



Dos capelles.
1.2.4.

Recursos humans.

Cada col·legi es configura com una Comunitat Educativa integrada pel conjunt de
persones que es relacionen, s'impliquen, comparteixen i s'enriqueixen en benefici del projecte comú
definit. Són membres de la Comunitat Educativa l'Entitat Titular, els professors, els alumnes, les
famílies, el personal d'administració i serveis i altres col·laboradors.
Els drets, deures i forma d'admissió quedaran reflectits en el RRI i en el PEI apartat 4.
1.2.4.1. Alumnes
Els alumnes són el centre de l'acció educativa de cada col·legi i se'ls considerarà elements
actius de la seua pròpia educació. Es fomentarà en tot moment un clima d'alegria, llibertat, esforç i
participació en la vida del centre i, al mateix temps, de respecte mutu que afavorisca el seu
desenvolupament integral.
1.2.4.2. Educadors
Els educadors i educadores, seguint a Calassanç, estan cridats a ser “cooperadors de la
veritat”. Són els col·laboradors en la formació integral dels alumnes, formen part de la Comunitat
Educativa i treballen en col·laboració amb els pares, i en equip, per a conèixer, acceptar i ajudar a
l'alumne i al grup i orientar-los cap a la consecució dels objectius del centre.
1.2.4.3. Famílies
11
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Els pares, mares i tutors dels alumnes són els primers educadors i els agents més efectius
en l'educació dels seus fills. És per això que família i col·legi haurien de coordinar-se sempre en una
mateixa línia educativa sense desautoritzar-se o contradir-se mútuament, fomentant la seua
participació i integració en les activitats educatives i en els òrgans col·legials del centre. Així mateix
se'ls proporcionarà la necessària ajuda perquè puguen realitzar cada vegada millor la seua pròpia
tasca d'educadors fonamentals en la família.
1.2.4.4. Personal d'administració i serveis
Tot el personal no docent que treballa en el col·legi des de qualsevol funció i/o punt de
servei, tenen també una important missió en el conjunt de la Comunitat Educativa. Amb la seua
dedicació i actituds personals col·laboren en els objectius del centre per a crear un ambient adequat i
agradable que facilite la tasca educativa.
La importància i el valor d'aquest treball, es donarà a conèixer exigint la col·laboració i
respecte necessaris a tots els restants membres de la Comunitat Educativa.
1.2.4.5. Religiosos escolapis
Els Religiosos Escolapis, a través de la seua missió pastoral, educativa, directiva i
institucional en el col·legi, contribuiran al desenvolupament del Projecte Educatiu del Centre, i
afavoriran la vivència i realització del Carisma i Ministeri Calassancis, d'acord amb les seues funcions,
càrrecs i la seua presència significativa.
1.2.5.

Recursos materials.

Cada col·legi de l'Escola Pia Betània, segons es reflecteix en el Directori General
d'Economia de l'Ordre i en l'Estatut Econòmic de la Província, haurà de posseir una organització de
la seua gestió econòmica i de la gestió de les seues infraestructures, per a això realitzarà una
programació Quatrienal d'inversions a efectuar, denominada Pla Quadriennal d'Inversions, que serà
revisada anualment. Aquest Pla estarà vinculat a la Planificació Estratègica del col·legi [VISIÓ] que té
un abast també de quatre anys. Aquesta programació es reflectirà cada curs en el pressupost anual
del col·legi.
Els responsables de l'elaboració i gestió d'aquests pressupostos seran els indicats en
l'Estatut Econòmic de la Província.
Tant la programació Quatrienal com l'anual seran aprovades per la Congregació
Provincial.
Els nostres col·legis i obres han de disposar d'un inventari actualitzat que enumere els
recursos immobles i materials que disposen. Aquest inventari s'ajustarà com a mínim als
requeriments de les auditories previstes en el Sistema de Gestió de Qualitat.
L'inventari, al costat de l'Estatut Econòmic de la Província, serà un recurs més per a
l'elaboració dels pressupostos de cada centre.
El Titular del centre determinarà la manera i els responsables de la seua elaboració.

12

ESCOLA PIA DE GANDIA [PEC]

1.3.DESCRIPCIÓ DEL TIPUS DE FAMÍLIES QUE PORTEN ELS SEUS FILLS AL
CENTRE.
L’anàlisi del tipus de famílies del nostre centre s’ha realitzat a partir d’una enquesta que
s’ha repartit a la totalitat de les famílies del centre. L’enquesta es repartí durant el mes de gener de
2010 i l’anàlisi s’efectuà en març de 2010. D’aquesta mostra de 653 famílies, s’han recollit 519
enquestes, les quals han estat tabulades i analitzades.
A) Característiques socials i familiars

Procedència
Homes

246 265

65 57

68 62

53 57

Dones

22 19

24 29

2 2

Quant a les característiques socials i
familiars destaca, en primer lloc, que el
50% de les famílies procedeixen de la
mateixa ciutat de Gandia i, després, un 11%
de la comarca de la Safor i un altre 11% de
la Comunitat Valenciana. Per tant, al voltant
de tres quartes parts de les nostres famílies
procedeixen de la nostra Comunitat.

La resta de famílies procedeixen amb un 10% d’Espanya i la resta amb un 5% Amèrica i
un altres 5% Europa. Finalment, hi ha dues famílies que provenen d’Àsia. Per això, la presència de
famílies immigrants se situa al voltant d’un 10% fet que ha augmentat significativament respecte de
l’anterior PEC.
3%

Ingressos familiars

34%

16%

30%

17%

Més de 60
mil euros
Entre 15 mil
i 30 mil
euros

Habitatge

3%

Lloguer
Propi…
97%

Una altra dada significativa és que la
majoria de les famílies posseeixen en propietat el
seu habitatge: un 97% i, únicament, un 3% viu
llogat. Aquesta dada es relaciona amb la dels
ingressos familiars: en primer lloc, destaca que el
34% de les famílies no han contestat aquesta
pregunta (malgrat ser l’enquesta anònima);
després, al voltant d’un 50% es troba en les
categories de fins 15 mil euros i entre 15 i 30 mil
euros. Tot això, ens permet continuar afirmant
que les nostres famílies pertanyen a la classe
mitjana. Finalment, hi ha un 16% té uns ingressos
familiars entre 30 i 60 mil euros i un 3% més de
60 mil euros.

La nova realitat social que estem vivint també es manifesta en la modificació de
l’estructura familiar.
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Estructura familiar
0%
3%

Més de 6 fills

26%

Fill únic
Dos o tres fills

71%

Nivell d'estudis
Homes
142

124

Dones
137

107

96

133

150

98

18

9

A pesar d’això, les nostres
famílies encara no responen al patró de
família amb un únic fill sinó que la
categoria més important amb
diferència és la que inclou famílies amb
dos o tres fills (71%). Les famílies amb
fill únic representen el 26% i, finalment,
les famílies amb quatre o més fills
sumen un 3%.
Finalment,
en
aquest
apartat, hem estudiat el nivell d’estudis
dels pares i mares dels nostre alumnes.
La primera conclusió és que les dones
tenen més estudis universitaris i estudis
de formació professional que els
homes. La segona és que un 30% de les
famílies tenen algun membre amb
estudis universitaris i, únicament, el
30% també tenen estudis primaris.

B) Coneixement i ús del valencià
Una altre aspecte important del nostre context és el coneixement i ús del valencià. Ja s’ha
indicat que aquest centre s’ha caracteritzat històricament per la promoció i ús del valencià i tot això
s’ha fet en base a que la majoria de les famílies coneixen i usen el valencià amb normalitat.
Del conjunt de les nostres famílies,
No
Valencià
una mínima part (no arriba al 5%) no
Sí
entén el valencià. Altra dada
600
significativa és que la meitat dels
400
pares i mares sap escriure en valencià
fet que implica un domini elevat del
200
valencià i quan preguntem si sap
parlar-lo ens situem en dades d’al
0
voltant el 85%. Altre aspecte
Sap escriureSap parlar El parla
El llig
L'entén
important és que el llig al voltant del
80%.
Aquest coneixement del valencià ajuda a que els nostres alumnes puguen emprar el
valencià amb normalitat en el seu context familiar.
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Quant a la llengua d’ús familiar
destaca la variabilitat de les nostres famílies.
Així, un 32% usa habitualment el valencià
mentre un 28% el castellà i ambdues llengües
el 39%. Per això, l’objectiu de l’escola ha de
ser aconseguir que els seus alumnes al
finalitzar els seus estudis dominen les dues
llengües oficials: valencià i castellà.

Llengua d'ús
1%

Altres

32%

39%

Ambdues
Castellà
Valencià

28%

C) Característiques familiars
La família té un paper fonamental en l’educació dels nostres alumnes i, per això, les
característiques familiars són una variable molt important ja que d’ella dependrà en gran mesura
l’èxit o fracàs dels nostres alumnes. L’accés a la lectura, disposar d’un ordinador o d’una connexió a
Internet, la lectura de la premsa, etc. són elements que poden ajudar a que els nostres alumnes
tinguen un accés al coneixement o no.

Perfil familiar
No

Sí
484

423

434

322
188
89

Diari
habitual

34

Ús de llibres Ordinador a
casa

81

Internet

La majoria de les nostres famílies
(90%) fa un ús dels llibres de
manera habitual i sobre dos
terceres parts lligen el diari.
Ambdós indicadors mostren que la
lectura és un element important
en les nostres famílies. A més a
més, l’accés a les noves
tecnologies de la informació i la
comunicació està completament
estés entre les nostres famílies.

La majoria de les famílies disposa d’un ordinador a casa (95%) i prop d’un 90% disposa
d’una connexió a Internet. Aquestes dades ens ha permet donar el pas d’implantar la plataforma Via
Educativa a fi d’establir una comunicació més fluïda amb les famílies.

Temps de televisió
16%

Una hora
40%

21%

Dues hores
Mitja hora

23%

Altres

Altres aspectes que podem destacar de
les famílies seria el temps que
dediquen a vore la televisió. Destaca el
23% que dedica dues hores i el 40%
amb una hora. Aquest temps cal
després analitzar-ho amb el temps que
dediquen a estudiar els nostres
alumnes.

La relació és: a més temps de televisió, menys temps d’estudi i a l’inrevés, a més temps
d’estudi, menys temps de televisió.
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Temps d'estudi diari
Entre una hora i
hora i mitja

11%
40%

16%

Entre dues hores i
dues hores i mitja
Tres hores o més

33%
Altres

Dades significatives: un 90% dels
nostres alumnes estudia com a
mínim més d’una hora al dia.
Aquest fet és molt important i a
mesura que s’avança en els estudis
el temps s’incrementa: el 33%
estudia entre dues i dues hores i
mitja i el 16% més de tres hores.

Juntament a aquest temps dedicat a l’estudi, destaca que la majoria dels nostres
alumnes col·labora en les tasques familiars: un 74%.
Ara bé, ¿els nostres pares coneixen les tasques escolars? Doncs, la resposta ha estat un
96% afirmativa de manera que podem assegurar que l’agenda serveix de mitjà de comunicació amb
les famílies.
Per últim, és important saber qui ajuda els nostres alumnes a estudiar.

Qui ajuda a estudiar
5%

9%

4%
27%

Germans o altres
familiars
Mare
Pare i/o Mare
Pare

55%

Professors particulars

Resulta rellevant i positiu que la
majoria (80%) dels nostres alumnes
estan ajudats pel seu pare o mare de
manera que sols el 9% ha d’acudir a
professors particulars. Ara bé, en
Secundària el 42% de l’alumnat
acudeix a classes particulars i en
Batxillerat s’incrementa al 60%.
Resulta clar que a mesura que els
estudis es compliquen, es busquen
altres ajudes.

D) Valoració de la tasca educativa
Altre aspecte important de l’anàlisi de la realitat seria conèixer la valoració del clima
escolar i de la nostra tasca educativa.

Acudeix content a l'escola
De vegades no

25%

Mai
72%

1% 2%

No contesta
Sempre

Resulta enormement positiu que el 72%
dels nostres alumnes acudeix content al
col·legi i que únicament sols un 2% haja
contestat que malament. Això indica
que hi ha un clima escolar d’acollida i
escolta dels alumnes malgrat que
l’objectiu seria que el 100% acudira
content.
Aquest fet es corrobora amb què el 75%
dels alumnes té contacte amb els seus
companys fora de l’escola i que quasi el
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100% té bones relacions amb els seus
companys. Malgrat tot, això no implica
que no hi haja conflictes però sí indica
que les relacions amb els companys
són molt bones al centre.

Sociabilitat

1.000
500
0

Té contacte amb
els companys

Bones relacions
amb els
companys

No
Sí

D’altra banda, els altres actors principals de l’escola són els professors i professores i,
actualment, estem vivint moments en què l’autoritat i el prestigi del docent està sent qüestionat per
algunes famílies. Per això, resulta molt valuós conèixer l’opinió que tenen els pares i mares sobre
ells.
Les dades de l’enquesta són molt
positives. El 23% manifesta tindre una
Opinió del professorat
opinió excel·lent i el 62% una bona
3%
opinió; en efecte, el 85% de les nostres
11%
1%
Bona
famílies considera que el professorat del
nostre centre realitza un bon treball. No
Excel·lent
haurien, tanmateix, sorprendre’ns
23%
Mala
62%
aquestes dades ja que si han escollit
No contesta
aquest centre era per les referències que
Regular
tenien.

Nombre d'entrevistes
4%
13%

26%

Una
Dues
Tres

28%

Quatre o més
29%

Cap

Ara bé, una cosa és l’opinió però una
altra diferent seria l’accessibilitat del
professorat a l’hora d’informar a les
famílies de l’evolució dels seus fills. Així,
destaca que el 96% de les famílies
almenys han tingut una entrevista amb
el seu tutor/a però, resulta encara més
positiu, que el 29% n’ha tingut dues, el
28% tres i el 13% quatre. Per tant, l’acció
tutorial i l’atenció a pares apareixen com
un tret important del centre.

E) Valoració global del Col·legi
La valoració global del Col·legi implica diverses variables que van des de l’organització
escolar fins a l’estat de l’edifici i, per tant, cadascuna s’ha d’estudiar individualment a fi de poder
millorar en cada aspecte.
La primera qüestió important és que la valoració evoluciona al llarg del transcurs de
l’alumnat al centre. Les famílies d’Infantil i, concretament, les de 3 anys, han puntuat les preguntes
amb una valoració molt bona ja que tenen molt present el que els ha costat entrar els seus fills al
col·legi. A mesura que avancem en els nivells, també apareixen dificultats escolars com la repetició,
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conductes no afavoridores de la convivència, desencontres amb algun professor/a, etc. que fan que
la valoració no siga tan positiva.
A pesar d’això, cal destacar que la valoració global és positiva i ara anirem observant
pregunta per pregunta.
Quant a l’organització escolar, destaca que el 67%
Organització escolar
tenen una valoració positiva o molt positiva. A més
3% 6%
a més, en Infantil tots han valorat l’organització de
3 en amunt. Sols un 9% valoren molt mal o mal
27%
24%
l’organització escolar. Per això, poden dir que hi ha
una bona organització escolar malgrat que sempre
hi ha punts de millora.
40%

Estat de l'edifici
2%

4%

31%

20%

43%

Neteja

5%

3%
16%

38%

38%

Malgrat això, el 51% considera hi ha material
suficient. Destaca que en Infantil i Primària es
valora millor el material que en Secundària i
Batxillerat.

Activitats extraescolars
17%

L’estat de l’edifici és un aspecte important
perquè és el suport necessari per a l’activitat
pedagògica. L’adequació de les instal·lacions a
la normativa vigent i les inversions realitzades
principalment en Primària durant els últims
anys, fan que valoració positiva siga del 43% i
la molt positiva del 31%. No obstant això, cal
continuar millorant les instal·lacions amb el
suport de les famílies.
Igualment en la neteja hi ha una valoració
favorable: tant positiva com molt positiva el
38%. Per tant, un 76% favorable.
La qüestió del material sempre resulta
complicada ja que les limitacions econòmiques
no fan possible tindre tot el material desitjat.

Material suficient
7%
18%
53%
22%

No
contesta
No
Regular

15%
21%

23%
24%

Les activitats extraescolars han tingut una
valoració molt repartida. El 17% les valoren
molt positivament, el 23% positivament,
regular el 24% i mal o molt mal el 36%.
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Importància de l'ideari cristià
3%

Cap
38%

Molta
No contesta

51%

Relativa
8%

Destaca, que els principals usuaris d’activitats
són Infantil i Primer Cicle de Primària tenen
una valoració molt més positiva que la resta de
cursos.
Per últim, la importància de l’ideari cristià a
l’hora escollir el centre té una importància
relativa per a la majoria de les famílies.
Malgrat tot, hi ha un 38% de famílies que li
atorguen molta importància a l’ideari cristià.

En definitiva hi ha una varietat important entre les famílies fet que és inherent a la societat
en la qual estem immersos.
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2. CARÀCTER PROPI.
El Caràcter Propi està definit en el document marc que l’Escola Pia Betània s’ha establert
per a tots els seus centres de la Província (aprovat pel Capítol Provincial celebrat en l’any 2015).
Es divideix en tres grans blocs:
-

FORMEM EQUIP.

Cada col·legi de l'Escola Pia Betània, forma una Comunitat Educativa integrada per tots
els qui participem del mateix Projecte Educatiu, des d'actituds acollidores, relacions constructives
i comportaments corresponsables. Aquest gran equip el componen:
Els alumnes sou la raó del col·legi i protagonistes de la vostra pròpia educació. Ens
importa que trobeu un clima d'alegria, llibertat, esforç, respecte mutu i participació que afavorisca
el desenvolupament de totes les facetes de les vostres vides.
Les famílies sou les primeres educadores i heu de ser els agents més efectius en
l'educació dels vostres fills. Animem la vostra participació i integració en les activitats educatives
i en la vida del centre, de manera especial a través dels òrgans col·legiats.
Els educadors, seguint a Calassanç, heu d'arribar a descobrir-vos autèntics
“cooperadors de la veritat”. Aquesta escola vos necessita com a col·laboradors en la formació
integral dels vostres alumnes. Al costat dels pares, i com a part de l'equip docent heu de conèixer,
acceptar i ajudar cada alumne i cada grup i orientar-los en la consecució de les nostres metes
educatives i pastorals.
El Personal d'Administració i Serveis. Amb la vostra dedicació i actituds personals
col·laboreu en la creació de l'ambient adequat i agradable que facilita la tasca educativa i
l'adequada atenció a les persones; d'aquesta manera feu possible l'assoliment dels objectius del
centre.
Els Religiosos Escolapis. A través de la vostra particular missió, contribuïu al
desenvolupament del Projecte Educatiu del Centre en el col·legi i afavoriu la vivència del Carisma.
Amb les vostres funcions, serveis i significativa presència feu visible el Ministeri escolapi, en la
comunitat educativa.Mitjançant l’educació.
-

T'EXPLIQUEM LES NOSTRES CONVICCIONS.

En la vida tots ens identifiquem per uns trets concrets, a tu i a nosaltres, com a escolapis,
ens distingeixen les següents característiques:
 Xiquets i joves, centre de l'escola: Sou acollits, reconeguts i considerats des de la
vostra singularitat. Se vos respecta, facilita la participació i atén amb afecte, en un ambient positiu
i segur. Els educadors intervenim en el vostre aprenentatge, facilitant els processos educatius i
pastorals que millor valorem en cada etapa. Promovem la defensa dels vostres drets i
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l'acompliment dels vostres deures.
 Oberts als més fràgils: Som acollidors, propers, oberts i inclusius. Evitem tota
exclusió, i de manera especial la dels més febles i necessitats per raons socials, econòmiques i
culturals. Disposem de processos correctius, educatius i d'acompanyament, de manera especial
per als alumnes que presenten necessitats específiques. Patrocinem serveis becats i gratuïts.
Treballem en xarxa amb agents socials i eclesials.
 Preparem per a la vida: Som escola del segle XXI, que facilita l'educació integral i el
desenvolupament de les competències actuals. Promovem l'organització flexible, l'ús de
metodologies actives, l'intercanvi de “bones pràctiques” i l'avaluació de tots els processos
educatius que es realitzen. Un objectiu és atendre les necessitats de cada alumne i minimitzar el
fracàs i l'abandonament escolar, amb qualitat. Vetlem per l'equilibri entre excel·lència i equitat.
 Formem part de l'Església i vivim l'Evangeli de Jesús: Amb professors i agents,
que coneixen la societat actual i formats pastoralment, ens proposem acompanyar als alumnes
i a les seues famílies en la interioritat, l'escolta i el propi coneixement. Promovem la iniciació a
l'oració, el compartir i la vivència en grups. Facilitem el voluntariat i l'acció social.
 Compromesos amb un món just i fratern. A la llum de l'Evangeli i de la cultura
eduquem en l'esperit crític i en la capacitat d'autocrítica, per al canvi personal i social. Canvi
personal i social en clau de llibertat, justícia, inclusió, sostenibilitat i pau. Promovem la
participació i el vincle amb xarxes que cerquen la reforma de la societat.
 Educadors corresponsables: Els educadors escolapis [religiosos i laics] compartim i
ens complementem en les tasques educatives i evangelitzadores, assumint la diversitat de
persones i de criteris, que són font d'enriquiment. Impulsem amb sincer desig la comunitat
cristiana escolàpia.
 Implicació de les famílies: Obrim espais per al diàleg, la formació, la participació, el
treball conjunt i la integració en tots els àmbits de la presència escolàpia.
 Atenció a la persona: Amb acompanyants formats, es facilita que els alumnes se
senten estimats i respectats com a persones, oferint-los mitjans per al seu progrés i creixement
integral.
 Formats i innovadors: Amb vocació d'educador escolapi per a lliurar-se en els àmbits
del carisma escolapi, pedagògic, pastoral i el compromís social. Tot açò amb creativitat,
atreviment i paciència.
 Som Església: Oferim mitjans per a una participació creixent, de la Comunitat
educativa, en la vida eclesial i, principalment, fomentar el creixement de comunitats cristianes
escolàpies.
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-

AMB ESTIL CALASSANCI.
En l'Escola Pia som continuadors de Josep de Calassanç i de la seua manera original

d'educar, que vol ser el nostre propi estil, que per a tu es fa viu i et dóna seguretat en la teua
formació. Respon a les següents característiques:
▪ Proximitat, acceptació i respecte cap a les persones, des de la sinceritat i el diàleg.
▪ Disponibilitat per a acompanyar els alumnes en la seua marxa personal.
▪ Cordialitat, confiança i senzillesa en el tracte quotidià.
▪ Educació preventiva: promovent l'educació no formal i estils de vida saludable,
fomentant activitats lúdiques i esportives.
▪ Educar en igualtat des de la diferència i la complementarietat.
▪ Favorables a la participació d'alumnes i famílies en la vida del centre.
Tot això es concreta en els valors i descriptors que apareixen al punt 3 del document
“Projecte Educatiu Integral” i que serveixen per a identificar-nos amb la Missió, per a evidenciar
el compromís escolapi i justificar el nostre quefer diari.
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3. ACCIÓ EDUCATIVA DEL NOSTRE SERVEI EDUCATIU.
3.1.OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DE CADA ETAPA EDUCATIVA.
L'acció educativa en un centre de l'Escola Pia Betània tindrà com a marc el següent
concepte d'educació: “la intensificació ordenada del procés de desenvolupament del xiquet com a
persona, en el físic, afectiu, intel·lectual, social, moral i cristià” .Per tant qualsevol projecte
educatiu o acció educativa ha de procurar la formació integral de la persona, garantir el
creixement i el desenvolupament de la mateixa en totes les seues dimensions , i contribuir a la
conformació de la personalitat com a manifestació de les pròpies capacitats.
L'anteriorment exposat és incomprensible sense reconèixer els alumnes com el centre
de qualsevol acció educativa i com agents de la seua pròpia educació. Els alumnes són fills de Déu
i persones amb capacitat per a protagonitzar el seu propi procés educatiu.
L'acció educativa de les nostres escoles ha d'aspirar a:


Respondre a uns objectius.



Comprendre uns continguts, procediments i actituds.



Usar uns mitjans i materials didàctics.



Aplicar uns instruments d'avaluació.



Afavorir un clima i una organització de l'aula.



Tenir en compte el desenvolupament i els resultats dels processos.

Tot plegat es recull en la concreció curricular de cada etapa educativa.
3.2.CONEIXEMENTS, HABILITATS I VALORS QUE ES PROPOSA ASSOLIR EN LA
FORMACIÓ DE L’ALUMNE.
A partir del Projecte Educatiu Integral de la Província de l’Escola Pia Betània es considera
que els punts 5.1.2, 5.1.3 i 5.1.4 il·lustren els coneixements, habilitats i valors que es proposa assolir
en la formació de l’alumnat.
Entenem l’educació com un procés globalitzador capaç d’afavorir la formació integral i
harmònica de la personalitat de l’alumne. A fi que la nostra acció pedagògica siga operativa, pretenem
que atenga de manera equilibrada al desenvolupament de:
 Dimensió Ètica-Transcendent: el nostre centre és catòlic i assumeix la dimensió
transcedent de l’ésser humà que incideix decisivament en el desenvolupament de
l’alumne.
Els objectius que es proposa són:
o Treballar per tal que hi haja coherència entre la fe i la raó.
o Valorar les actituds creients de manera que desemboquen en la síntesi fe i vida.
o Assumir la dimensió ètica i transcendent en el desenvolupament de la persona.
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 Dimensió Afectiva i Personal: el desenvolupament de l’afectivitat implica la possibilitat
de donar resposta a les seues necessitats bàsiques: trobar sentit a la seua vida i a
quant l’envolta i la possibilitat de trobar afecte, suport i ajuda.
Els objectius que es proposa són:
o Desenvolupar la capacitat crítica i el sentit de la responsabilitat des de la pròpia
llibertat.
o Despertar la seua preocupació constant pel manteniment de la salut psíquica i
física.
o Afavorir l’equilibri en el desenvolupament corporal, la coordinació motora, el
domini de l’espai i del temps.
o Fomentar temps per al silenci, la relaxació i la trobada amb si mateix.
o Aconseguir un nivell acceptable d’autonomia, autocontrol i autoestima.
o Percebre i valorar els propis sentiments i necessitats, sent capaços de
comunicar-los, advertint i respectant els dels altres.
o Desenvolupar hàbits i actituds de cooperació, ajuda i solidaritat, evitant actituds
de submissió i de domini.
o Potenciar la creativitat, el treball i l’esforç com a enriquiment personal i font de
felicitat.
 Dimensió Social: el desenvolupament de la capacitat social de la persona, tendeix a la
creació progressiva d’un ésser humà obert als altres, constructiu i solidari.
Els objectius que es proposa són:
o Conscienciar els alumnes de què la realització de l’ésser humà sols
s’aconsegueix en convivència amb els altres.
o Conèixer i valorar les normes de convivència en la família, col·legi, ciutat
(normes de circulació, drets dels altres, etc.), potenciant les relacions de
cooperació entre els companys i els hàbits de comportament democràtic.
Educació per a la ciutadania.
o Col·laborar i respectar en la conservació del medi ambient: aula, llocs públics i
medi natural.
o Fomentar una relació entre els membres de la Comunitat Educativa que es
base en la proximitat, senzillesa, acollida i lleialtat.
o Respecte vers les noves realitats socials: la interculturalitat com a riquesa, el
desenvolupament just i la solidaritat amb els més desfavorits.
 Dimensió Intel·lectual: el desenvolupament intel·lectual no suposa únicament
l’adquisició o aprenentatge de coneixement, sinó el despertar i potenciar en els
alumnes a través de les àrees, unes capacitats que els permeten “aprendre a
aprendre”.
Els objectius que es proposa són:
o Conèixer, analitzar i organitzar críticament les dades de la realitat que ens
envolta.
o Valorar el treball, l’esforç, la creativitat de l’alumne per tal que cadascú arribe
al màxim de les seues possibilitats.
o Afavorir la capacitat d’observació, reflexió i crítica.
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o Fomentar la creativitat, curiositat, l’experimentació, la síntesi de conceptes,
l’expressió i el llenguatge adient a cada situació.
Per tal de fer operatius els aspectes principals de nostra Missió, Visió i Valors,
desenvolupem un conjunt d’objectius, valors bàsics, que dinamitzen la nostra acció i servesquen de
referència i emmarquen el Pla d’Acció Tutorial i els Projectes Curriculars de Centre. Aquestes són:
 Llibertat: que implica: respecte, diàleg, autonomia, responsabilitat i autocontrol.
 Justícia:
Suposa:
igualtat,
objectivitat,
honradesa,
sinceritat
i
agraïment.
 Amor: S'expressa mitjançant: confiança, escolta, acollida, autoestima,
comprensió, amistat i paciència.
 Alegria: És bondat, pau, goig, compartir, comunicar i créixer.
 Solidaritat: Que es tradueix en: generositat, compartir, austeritat i
col·laboració.
 Pau: Requereix: tolerància, perdó, respecte, senzillesa, i acceptació.
 Constància: Suposa: esforç, compromís i responsabilitat.
 Desenvolupament de valors com:
o Fomentar en el Centre valors com la tolerància, el respecte als altres, la justícia,
la solidaritat, la igualtat de drets, l'exercici de la llibertat i de la pau.
o Afavorir un clima de diàleg, tolerància i respecte entre tots els membres de la
Comunitat Educativa fomentant la informació, comunicació i participació.
o Fomentar la participació, el compromís i la responsabilitat de tota la
comunitat educativa amb la finalitat d'afavorir la qualitat de l'ensenyament.
o Acostar el centre i els xiquets a la realitat i l'entorn més pròxim, fent-los
sensibles al medi social, cultural i familiar.
o Implicar als membres de la comunitat educativa, especialment als xiquets, en
el respecte, atenció, cura i col·laboració cap al medi ambient i els valors que
en això es representen.
o Cercar que els nostres alumnes comencen a interioritzar i actuen, segons la
seua edat, d'acord als valors que sostenen els nostres principis educatius.
o Afavorir la coherència Fe-Raó, potenciant el dinamisme espiritual:
 Presentar el Missatge de Jesucrist.
 Plantejar-se la pròpia vida com opció viure segons l'evangeli.
3.3.CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT I
APRENENTATGE QUE PROMOU EL COL·LEGI EN CADASCUNA DE LES ETAPES.
El procés d’ensenyament i aprenentatge que promou el col·legi en cadascuna de les
etapes es caracteritza per:
a)

EFICÀCIA:
 Contribuir positivament al creixement de l'alumne com a persona en totes les seues
dimensions .
 Facilitar , a partir de la situació i l'experiència de l'alumne, un aprenentatge que
procedisca del conegut al desconegut, del senzill al complex, del fàcil al difícil.
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b)


c)



d)



e)





Contemplar les propostes educatives des de la motivació dels alumnes.
SENCILLESA, ADEQUACIÓ I ACTIVITAT
Facilitar la construcció del coneixement en els processos de creixement dels alumnes
partint de la seua situació.
Respondre a les necessitats dels alumnes amb textos, materials i recursos,
llenguatge, activitats i treballs, avaluació, etc.
PRACTICITAT-UTILITAT
Proposar l'assoliment de competències dels alumnes partint de les experiències
prèvies d'aprenentatge.
Plantejar competències útils, essencials, significatives, i adequades a les necessitats
reals i futures dels alumnes.
Organitzar el col·legi de forma ben estructurada i operativa.
AVALUACIÓ
Disposar de processos d'avaluació variats que permeten amidar i orientar
l'aprenentatge dels alumnes.
Definir i donar a conèixer, a pares i alumnes, els criteris i formes de qualificació.
Informar dels resultats amb l'ànim d'afavorir la millora i autoconeixement.
TREBALL EN EQUIP
Compartir les tasques educatives i possibilitar la complementarietat oferint el que
cadascun sap i acollint el treball dels altres.
Assegurar la integració de tots, assumint la diversitat de persones i de criteris com a
font d'enriquiment mutu.
Promoure el compromís positiu i assumir les decisions dels equips.
Facilitar la millora contínua i el desenvolupament personal i professional, tant
individual com de grup [claustres].

3.4.CRITERIS ORIENTADORS D’AVALUACIÓ
INTERVENCIONS EDUCATIVES.

DELS

APRENENTATGES

I

a) Criteris d'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat
L'avaluació és la reflexió crítica sobre les diferents parts i elements del procés
d'ensenyament-aprenentatge, amb la finalitat de determinar quins han estat, estan sent o
podran ser els resultats, assoliments i abastos. L'avaluació permet prendre les decisions
més convenients per a la consecució satisfactòria dels objectius establits.
L’avaluació s’ha de caracteritzar per ser:
 Explícita i pública. Diversificada, integradora i globalitzadora 
o Explicitar en les programacions didàctiques les formes i els criteris
d'avaluació, atenent al seu nombre, varietat i instruments.
o Definir els criteris de qualificació de les àrees, incloent les competències,
habilitats, coneixements i valors adquirits pels alumnes, els quals es
donaran a conèixer als alumnes i les seues famílies.
o Informar als pares dels resultats de les diferents avaluacions i dels
continguts treballats.
26

ESCOLA PIA DE GANDIA [PEC]





Adient i adaptada als aprenentatges previstos per a l’alumne 
o Ser flexible en l'avaluació per a facilitar:
 la seua modificació en funció de les necessitats i deficiències
detectades en l'avaluació [inicial i contínua];
 el diagnòstic preventiu de cada alumne;
 l'orientació de les adaptacions curriculars pertinents a cada cas.
Retroalimentadora i participativa.
a. Informar i fer partícip a l'alumne dels seus avanços i/o dificultats, mitjançant
exercicis d'autoavaluació, avaluació compartida i de l'avaluació del treball del
grup/classe.
b. Aprofitar les accions d'avaluació per a establir pautes per a la millora de la
seua formació.
c. Comunicar als pares els resultats de les accions d'avaluació i el seu abast.

b) Estratègies d'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua i global, i tindre
en compte el seu progrés en el conjunt de les àrees del currículum.
Les mestres i els mestres han d’avaluar l’alumnat tenint en compte els objectius
específics i els coneixements adquirits en cada una de les àrees, segons els criteris d’avaluació de les
àrees establits en el currículum, els quals seran referents fonamentals per a valorar el grau
d’adquisició de les competències bàsiques.
En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’una alumna o alumne no siga
l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Estes mesures s’adoptaran en qualsevol
moment del cicle, tan prompte com es detecten les dificultats, i estaran dirigides a l’adquisició dels
aprenentatges imprescindibles per a continuar el procés educatiu.
c) Primària: criteris de promoció.
En finalitzar cada curs i, com a conseqüència del procés d’avaluació, el professorat del
grup ha d’adoptar les decisions corresponents sobre la promoció de l’alumnat, prenent-se
especialment en consideració la informació (històric d’avaluacions, informes d’avaluació final,
assessorament del Gabinet Psicopedagògic, etc.) i el criteri de la mestra o mestre tutor.
En cas de discrepància en les valoracions dels resultats acadèmics l’Equip educatiu
determinarà mitjançant votació la valoració que creguen més adient. En cas de empat el/la tutor/a
tindrà el vot de qualitat.
L’alumnat accedirà al curs següent sempre que es considere, d’acord amb els criteris
d’avaluació de les diferents àrees, que ha aconseguit el desenvolupament corresponent de les
competències bàsiques i l’adequat grau de maduresa.
Així mateix, accedirà al curs següent l’alumnat amb avaluació negativa en alguna de les
àrees, sempre que:
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Aquestes no superen un nombre màxim de dos.



No siguen dues àrees instrumentals (llengua castellana, llengua valenciana i
matemàtiques).



Els aprenentatges no aconseguits no li impedisquen seguir amb aprofitament el cicle nou.

L’alumnat que accedisca a un curs amb avaluació negativa en alguna de les àrees
instrumentals del cicle o cicles precedents, rebrà els suports necessaris per a la recuperació d’estes.
A este efecte, les programacions didàctiques han d’incloure activitats destinades a l’adquisició d’estos
aprenentatges, amb la indicació del professorat responsable.
Quan no es complisquen les condicions del present document, s’ha d’estar un any més en
el mateix curs. Esta mesura es pot adoptar una sola vegada al llarg de l’educació primària i haurà
d’anar acompanyada d’un pla específic de reforç o recuperació.
S’accedirà a l’educació secundària obligatòria si s’ha aconseguit el desenvolupament
corresponent de les competències bàsiques i l’adequat grau de maduresa. S’accedirà, així
mateix, sempre que els aprenentatges no aconseguits no impedisquen seguir amb aprofitament la
nova etapa. Quan no es complisquen les condicions assenyalades en el paràgraf anterior, no es podrà
promocionar a l’etapa següent si no s’han esgotat les mesures previstes en el present document.
De conformitat amb el que estableix l’article 4.2 en la lletra e), de la Llei Orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educació, les mares, els pares o tutors hauran de participar i
donar suport en l’evolució del procés educatiu de les seues filles, fills o tutelats, així com conéixer les
decisions relatives a l’avaluació i promoció, i col·laborar en les mesures de suport o reforç que
adopten els centres per a facilitar el seu progrés educatiu.
d) Secundària: criteris de promoció.
Quant a l’Educació Secundària, dins del procés d’ensenyança i aprenentatge, l’equip
docent celebrarà sessions d’avaluació per a valorar de manera contínua, objectiva i contrastada, tant
els aprenentatges de l’alumnat, com els processos d’ensenyança i la seua pròpia pràctica docent en
relació amb l’èxit dels objectius educatius.
A fi de facilitar la continuïtat del procés educatiu de l’alumnat, els centres establiran
mecanismes de coordinació amb l’etapa d’educació primària i entre els diferents cursos de l’Educació
Secundària Obligatòria. Durant el primer mes de l’any acadèmic, l’equip docent realitzarà una
avaluació inicial de l’alumnat a l’efecte de comprovar el nivell en el seu procés d’aprenentatge.
L’equip docent estarà integrat pel conjunt del professorat del respectiu grup d’alumnes,
coordinats per la professora tutora o el professor tutor. L’equip docent serà assessorat pel
departament d’orientació o per qui tinga atribuïdes les seues funcions.
L’equip docent actuarà de manera col·legiada al llarg del procés d’avaluació i en l’adopció
de les decisions que resulten d’este. Esta presa de decisions es realitzarà per consens i, quan no siga
possible, per majoria simple de l’equip d’avaluació, amb vot de qualitat de la tutora o el tutor en cas
d’empat. No obstant això, cada professora i professor decidirà sobre les qualificacions de la
matèria/àmbit. La professora tutora o el professor tutor de cada grup alçarà acta del desenrotllament
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de les sessions, on es faran constar els acords aconseguits i les decisions adoptades. La valoració
dels resultats derivats d’estos acords i les decisions constituiran el punt de partida de la següent sessió
d’avaluació.
En l’avaluació final de juny i, si és el cas, en l’avaluació extraordinària, s’emetrà un
informe escrit sobre l’alumnat a qui s’han aplicat mesures d’atenció a la diversitat, així com els motius
i la valoració de la seua eficàcia. Este informe, que serà elaborat per la tutora o el tutor, amb
l’assessorament del departament d’orientació i el vist i plau de l’equip docent, es traslladarà a l’equip
docent del curs següent amb la finalitat de garantir que l’alumnat progresse en el seu procés educatiu
en tota l’etapa.
En l’última sessió d’avaluació que es realitze al mes de juny, en finalitzar el període lectiu
ordinari establit pel calendari escolar per a cada curs acadèmic, l’equip docent del grup respectiu
promocionarà al curs següent les alumnes i els alumnes que hagen aconseguit els objectius
programats, per haver superat totes les matèries.
Una vegada realitzades estes proves, en sessió d’avaluació extraordinària, l’equip docent
corresponent promocionarà al curs següent:
a) L’alumnat que haja superat els objectius de les matèries cursades.
b) L’alumnat que tinga avaluació negativa en dos matèries com a màxim.
c) Excepcionalment, podrà promocionar també l’alumnat amb avaluació negativa en tres
matèries quan l’equip docent, assessorat pel departament d’orientació o per qui tinga atribuïdes les
seues funcions, considere que la naturalesa de les dites matèries no l’impedeix seguir amb èxit el curs
següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la dita promoció beneficiarà l’evolució
acadèmica d’este.
d) En el còmput de les matèries no superades, a l’efecte de promoció, es consideraran
tant les matèries del curs mateix, com també les decursos anteriors. Es consideraran matèries
diferents les corresponents a cada un dels cursos de l’etapa; així mateix, les matèries d’idèntica
denominació computaran de forma independent per cada curs. A este mateix efecte, la Biologia i
Geologia, i la Física i Química de tercer curs mantindran un caràcter unitari.
Com a conseqüència del procés d’avaluació contínua, en l’última sessió d’avaluació del
quart curs que es realitze al mes de juny, l’equip docent del grup respectiu proposarà l’expedició del
títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a l’alumnat que haja aconseguit les
competències bàsiques i els objectius d’esta etapa, per haver superat totes les matèries cursades en
els seus quatre cursos.
L’equip docent podrà proposar també l’expedició d’este títol pera l’alumnat que en
finalitzar el quart curs i, després de la corresponent prova extraordinària, tinga una o dos matèries
amb avaluació negativa i, excepcionalment, tres. Esta decisió s’adoptarà sempre que l’equip docent,
assessorat pel departament d’orientació o qui realitze les seues funcions, considere que la naturalesa
i el pes d’estes en el conjunt de l’etapa no els haja impedit aconseguir les competències bàsiques i els
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objectius de l’etapa, d’acord amb els criteris establits pel claustre. Es ponderaran de manera especial
el Valencià: llengua i literatura; Castellà: llengua i literatura i Matemàtiques, matèries instrumentals
bàsiques.
Com a conseqüència del procés d’avaluació contínua, en l’última sessió d’avaluació del
PR4 que es realitze al mes de juny, l’equip docent proposarà l’expedició del títol de Graduat en
Educació Secundària Obligatòria a l’alumnat que haja aconseguit les competències bàsiques i els
objectius d’esta etapa per haver superat tots els àmbits i les matèries del programa.
Així mateix, podran obtindre el dit títol, aquelles alumnes i alumnes que, havent superat
els àmbits Lingüístic i Social, i Científic, tinguen avaluació negativa en una o dos matèries i,
excepcionalment, en tres, sempre que a juí de l’equip docent haja aconseguit les competències
bàsiques i els objectius de l’etapa.
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4. PLANS ESPECÍFICS DEL NOSTRE SERVEI EDUCATIU I LES DESCRIPCIONS DELS
PROJECTES/PROPOSTES:
4.1.ACCIÓ PASTORAL.
Ref. Procés Clau d’Acció Pastoral (PC05).
El Pla d'Acció Pastoral [PAP] és el marc que comprèn els elements, criteris i procediments
per a l'organització i funcionament de l'acció pastoral dins dels col·legis de l'Escola Pia Betània en les
diferents etapes educatives.
Aquest Pla té el rang de Procés Clau dins del sistema de gestió de qualitat, forma part
imprescindible del Projecte Educatiu de centre, i ha de:
a) harmonitzar-se amb el Projecte Educatiu Integral de la Província;
b) explicitar, proposar i organitzar l’acció pastoral [implícita i explícita], que es duu o poguera
portar-se a terme en els nostres centres educatius;
c) complementar-se amb altres plans específics del centre.
El Pla d'Acció Pastoral ha de desenvolupar les següents accions:
a)
b)
c)
d)
e)

articular les línies de l'acció pastoral del col·legi;
oferir una programació de l'acció pastoral implícita i explícita;
realitzar un seguiment dels processos pastorals oferits;
facilitar la coordinació respecte a l'acció pastoral del col·legi;
assegurar la coherència dels processos pastorals que s'ofereixen des del col·legi.

4.2.ACCIÓ SOCIAL.
Ref. Procés Clau d’Acció Social (PC09).
El Pla d'Acció Social [PASc] és el marc que comprèn els elements, criteris i procediments
per a l'organització i funcionament de l'acció social dins dels col·legis de l’Escola Pia Betània en les
diferents etapes educatives.
Aquest pla té el rang de Procés Clau dins del sistema de gestió de qualitat, forma part
imprescindible del Projecte Educatiu de centre, i ha de:
a) harmonitzar-se amb el Projecte Educatiu Integral de la Província;
b) explicitar, proposar i organitzar l’acció social que es duu o poguera portar-se a terme en els
nostres centres educatius;
c) complementar-se amb altres plans específics del centre.
El Pla d'Acció Social ha de desenvolupar les següents accions:
a) articular les línies de l'acció social del col·legi;
b) oferir una programació de l'acció social;
c) realitzar un seguiment dels processos d'acció social oferits;
d) facilitar la coordinació de l'acció social del col·legi;
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e) assegurar la coherència dels processos d'acció social que s'ofereixen des del col·legi.
4.3.ACCIÓ TUTORIAL.
Ref. Procés Clau d’Acció Tutorial (PC04).
El Pla d'Acció Tutorial [PAT] és el marc que comprèn els elements, criteris i procediments
per a l'organització i funcionament de l'acció tutorial dins dels col·legis de l’Escola Pia Betània i en les
diferents etapes educatives.
Aquest pla té el rang de Procés Clau dins del sistema de gestió de qualitat, forma part
imprescindible del Projecte Educatiu de centre, i ha de, per tant:
a) harmonitzar-se amb el Projecte Educatiu Integral de la Província.
b) explicitar, proposar i organitzar les intervencions, experiències i treballs d’acció
tutorial, que es duen o pogueren portar-se a terme en els nostres centres educatius.
c) complementar-se amb altres plans específics del centre.
El Pla d'Acció Tutorial ha de desenvolupar les següents accions:
a) articular les línies d'actuació dels tutors amb els alumnes, grups i famílies, així com
amb el claustre corresponent.
b) afavorir la integració i participació dels alumnes en la vida de l'aula i del centre.
c) realitzar un seguiment del procés educatiu dels alumnes el més personalitzat
possible.
d) facilitar la presa de decisions respecte a l'orientació educativa [acadèmica, social,
psicològica…] dels alumnes.
i) concretar mesures que permeten mantenir una comunicació fluïda amb les famílies
amb la finalitat d’orientar i promoure la mútua cooperació.
f) assegurar la coherència educativa: desenvolupament de les programacions,
procediments de coordinació, acords sobre l'avaluació, resposta a les necessitats
educatives detectades, etc.
4.4.PLA DE CONVIVÈNCIA.
Ref. Procés Clau de Convivència (PC11).
El Pla de Convivència és el marc que comprèn els elements, criteris i procediments per a
l'organització i funcionament de la convivència dins dels col·legis de l’Escola Pia Betània i en les
diferents etapes educatives.
Aquest pla té el rang de Procés Clau dins del sistema de gestió de qualitat, forma part
imprescindible del Projecte Educatiu de centre, i deu:
a) harmonitzar-se amb el Projecte Educatiu Integral de la Província;
b) correspondre amb el RRI
c) explicitar, proposar i organitzar la convivència escolar;
d) complementar-se amb altres plans específics del centre.
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El Pla de Convivència ha de desenvolupar les següents accions:
a) articular les línies de convivència del col·legi;
b) oferir un pla integral d'actuació per a la convivència;
c) realitzar un seguiment del clima de convivència del col·legi;
d) facilitar la coordinació per al bon clima de convivència;
e) assegurar la prevenció i resolució de conflictes de convivència.
Aquest pla s'ha de redactar d’acord amb la normativa oficial vigent.
4.5.PLA D’ORIENTACIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.
Ref. Procés Clau d’Orientació (PC03).
Ref. Procés Clau d’Atenció a la Diversitat (PC02).
El Pla d'Orientació Escolar i Atenció a la Diversitat és el marc que comprèn els elements,
criteris i procediments per a l'organització i funcionament de l'orientació escolar i atenció a la
diversitat dins dels col·legis de l’Escola Pia Betània.
Aquest pla té el rang de Procés Clau dins del sistema de gestió de qualitat, forma part
imprescindible del Projecte Educatiu de centre, i deu:
a) harmonitzar-se amb el Projecte Educatiu Integral de la Província;
b) explicitar l'organització de les diferents intervencions que es duen o pogueren
portar-se a terme en els nostres centres educatius des del departament d’orientació
educativa i atenció a la diversitat i el gabinet psicopedagògic;
c) complementar-se amb altres plans específics del centre.
El Pla d'Orientació Escolar i Atenció a la Diversitat ha de desenvolupar les següents
accions:
a) articular les línies d’actuació del departament d’orientació i atenció a la diversitat i
del gabinet psicopedagògic del centre, en les diferents etapes educatives;
b) afavorir l’orientació educativa, vocacional i professional dels alumnes, així com
l'atenció d'aquells alumnes que manifesten dificultats en el seu procés educatiu;
c) diagnosticar als alumnes amb dificultats educatives, proposar tractament [en
col·laboració amb els tutors, professors i família] i avaluar l'evolució del seu procés
educatiu;
d) facilitar la presa de decisions respecte a l'orientació educativa dels alumnes;
i) orientar l'adaptació de les diferents programacions a les necessitats educatives dels
casos detectats.
4.6.PROPOSTES EXTRAACADÈMIQUES I EXTRAESCOLARS.
Són activitats extraescolars aquelles que es realitzen en les nostres obres fora de l’horari
lectiu, que guarden relació amb el Caràcter Propi i amb l’ideari de l'Ordre i que conten amb
l'autorització del Titular. Per mitja d’elles es pretén:
a)
b)
c)
d)

Complementar el procés educatiu dels alumnes.
Reforçar la identitat escolàpia de la nostra proposta educativa.
Promoure processos que vagen més enllà dels cicles escolars.
Respondre a la demanda de necessitats educatives complementàries no formals.
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Totes les propostes extraacadèmiques i extraescolars es troben reflectides en els
diferents processos anteriorment indicats. Actualment, l’empresa homologada per a realitzar
activitats extraescolars és ACTIVA i anualment és revisada la seua actuació i s’efectua una avaluació.
Durant el mes de setembre es fa la proposta d’activitats a les famílies i mensualment es concerta una
reunió amb els responsables de l’empresa a fi de poder resoldre qualsevol incidència així com
analitzar, revisar i proposar millores.
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5. SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT.
5.1. REFERÈNCIES NORMATIVES
El nostre Sistema de Gestió de la Qualitat té en compte els següents documents:




UNE-EN-ISO 9001:2015 “Sistemes de Gestió de la Qualitat. Requisits”.
UNE-EN-ISO 9000:2000 “Sistemes de Gestió de la Qualitat. Principis i Vocabulari”.
UNE-EN-ISO 9004:2000 “Sistems de Gestió de la Qualitat. Directius per a l’acompliment”.

Atés que s’estableix un sistema de revisió per a cadascun dels documents integrants del
Sistema, la Coordinadora de Qualitat serà la funció encarregada d’actualitzar el present apartat referit
al Sistema de Gestió de Qualitat en el cas d’existir una actualització de la normativa aplicable al mateix,
prèvia acceptació de les parts que basen els seus acords en la mateixa. En aquest cas, la sistemàtica
serà la descrita en el present Manual.
5.1.1.

Objecte del Manual de Qualitat

Aquest Manual té com a objectiu definir el nostre Sistema de Gestió de Qualitat de
conformitat amb els requisits aplicables a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 i concretar el compromís
de la Direcció del Centre en l’establiment de la Política i els objectius de Qualitat, la definició de
l’estructura organitzativa i l’assignació dels recursos necessaris per a demostrar la seua capacitat per
a proporcionar un servei educatiu que satisfaça els requisits del client i els legals i reglamentaris
aplicables, i per tal d’assolir la millora contínua.
El Sistema de Gestió de Qualitat ha de permetre al Centre:
-

-

Determinar els processos necessaris (inclouen els processos per a les activitats de la
direcció, la provisió de recursos, la realització del producte –prestació de serveis
educatius- i el mesurament, anàlisi i millora), les seues interconnexions i la seua
aplicació a través de l’organització.
Establir els criteris, mètodes i recursos que asseguren la seua eficàcia.
Realitzar el seguiment, el mesurament (quan siga aplicable) i l’anàlisi de la informació
sobre els resultats.
La implantació de les accions que permeten assegurar i millorar permanentment els
processos.

El Manual de Qualitat és un document previst per al seu ús com a vehicle de coneixement
del Sistema de Gestió i com a referència per a la seua aplicació, desenvolupament i millora.
El Manual i la resta de documentació del Sistema de Gestió de Qualitat són documents
d’obligat compliment per a tot el personal del Centre.
5.1.2.

Àmbit d’aplicació del Manual de Qualitat

El Sistema de Gestió de Qualitat és d’aplicació als processos educatius necessaris per
a la prestació de serveis educatius per a l’ensenyament reglat en els nivells d'Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, a més de l’Acció
Pastoral i l’Acció Social.
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Per no poder demostrar la seua aplicació, es consideren fora de l’abast del sistema els
requisits relatius a:
-

-

7.1.5 El control dels recursos de seguiment i mesurament en relació a la necessitat de
verificar o calibrar dispositius de mesura per a determinar la conformitat d’alumnes i
processos, ja que no s’utilitza cap tipus de màquina o equip per a les diferents
activitats o processos.
8.3 Disseny dels processos educatius d’ensenyament reglat en els nivells d’Educació
Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat de l’acció educativa i pastoral basada en la
metodologia de Sant Josep de Calassanç.

5.2.TERMES I DEFINICIONS
Són aplicables els termes i definicions donats en les normes UNE-EN-ISO 9001:2015 I
UNE-EN-ISO 9000:2005.
5.3. CONTEXT DE L’ORGANITZACIÓ
El Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia és un centre situat a la comarca de la Safor que
desenvolupa la seua activitat educativa des de l’any 1807. En l’apartat 1 d’aquest document es troba
la informació referent al context i anàlisi de la realitat.
La informació general del Centro es troba disponible en www.escolapiagandia.org.
La direcció de l’Escola Pia de Gandia realitza periòdicament una Anàlisi Estratègica
documentada en la qual s’hauran de tindre present els següents aspectes:




Comprensió de l’organització i del seu context.
Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades.
Riscos i oportunitats.

Cadascun d’aquests aspectes queda detallat en els apartats corresponents d’aquest
Manual.
5.3.1.

Comprensió de l’organització i el seu context

La direcció determina els aspectes externs i interns que afecten a la seua estratègia i a la
seua capacitat per a assolir els resultats prevists en el Sistema de Gestió.
Per a concretar aquesta anàlisi, l’Escola Pia de Gandia realitza una anàlisi DAFO almenys
cada quatre anys fent-ho coincidir amb la realització del Capítol Provincial de l’Escola Pia Betània.
Es realitza un estudi del context de l’organització considerant les amenaces i oportunitats
i tenint en compte entre altres aspectes:





Entorn legal: local, regional, estatal i europeu.
Entorn econòmic.
Entorn social.
Entorn tecnològic.

Per a realitzar l’anàlisi intern de l’organització es tindran en compte les possibles
fortaleses i febleses relacionades amb:
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5.3.2.

Lideratge.
Estratègia i planificació.
Gestió dels recursos humans.
Gestió econòmica i dels recursos materials.
Gestió de processos de generació de valor.
Resultats obtinguts.
Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades

En la definició del Sistema de Gestió s’han de considerar:




Les possibles parts interessades que afecten al sistema.
Les seues necessitats i expectatives.
Els requisits legals o contractuals que li són d’aplicació.

El document d’identificació de les parts interessades i les seues necessitats és revisat per
la direcció de l’Escola Pia de Gandia almenys cada dos anys o quan es produesquen modificacions
substancials de les condicions.
5.3.3.

Determinació de l’abast del Manual de Qualitat

El Sistema de Gestió de Qualitat definit en aquest Manual és d’aplicació als processos
educatius necessaris per a la prestació de serveis educatius per a l’ensenyament reglat en
els nivells d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, a més de l’Acció Pastoral i l’Acció Social.
5.4. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I ELS SEUS PROCESSOS
Els processos necessaris per al desenvolupament de l’activitat i el funcionament del
Sistema de Gestió de Qualitat es descriuen gràficament en el mapa de processos següent, en el qual
es representen, a més a més, les interaccions entre els esmentats processos.
Els processos representats en el mapa de processos s’han agrupat en tres grans blocs
que es corresponen amb els tres tipus de processos identificats (vore catàleg de processos de l’Escola
Pia de Gandia):






Processos Estratègics  Aquells l’objectiu dels quals és facilitar l’establiment de
polítiques i la presa de decisions. Estan vinculats a l’àmbit de les responsabilitats
de la Direcció i es troben en consonància amb els capítols 5 i 6 de la norma de
referència.
Processos Claus  Aquells que formen la cadena de valor partint dels requisits
del client fins el lliurament de productes o serveis amb unes característiques que
satisfan aquests requisits. Aquests es troben en consonància amb el capítol 8 de la
norma de referència.
Processos Suport  Aquells processos que permeten determinar, proporcionar
i mantindre els recursos necessaris (recursos humans, infraestructura i ambient
de treball) i es troben en consonància amb el capítol 7 de la norma de referència.
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CATÀLEG DE PROCESSOS DEL REIAL COL·LEGI DE L’ESCOLA PIA DE GANDIA
Codi

Descripció
PROCESSOS ESTRATÈGICS

PE01

PEC-MAQ

PE02

PEI

Projecte Educatiu Integral– Estil Calassanci.

PE03

CPC

Caràcter Propi del Centre.

PE04

PP

Arjé

PE05

EE

Estatut Econòmic.

PE06

EGC

Equip de Gestió de Centre.

PE07

PLC

Projecte Lingüístic de Centre – PNL- DPP .

PE08

COM

Pla de Comunicació

PE09

EXP

Necessitats i expectatives dels grups d’interés

PE10

RIS

Anàlisi de Riscos

PE11

DAFO

Projecte Educatiu de Centre – Manual de Qualitat.

Anàlisi DAFO

PROCESSOS CLAU
PC01
sPC01
PC02

Acció Docent
Procediment Acció Docent.
Atenció a la diversitat

sPC02.1

Proposta, seguiment i avaluació de Mesures Complementàries d’atenció a la
Diversitat.

sPC02.2

Adaptacions Curriculars Individuals - d’Accés.

sPC02.7

Programa de Millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR)

sPC02.8

Programa de Reforç 4t ESO (PR4)

PC03
PC03
sPC03
PC04

Gabinet Psicopedagògic i Departament d'Orientació
Pla d’Orientació i Atenció a la Diversitat.
Procediment Valoració Psicopedagògica.
Acció Tutorial

PC04

Pla d’Acció Tutorial.

sPC04

Procediment d’Acció Tutorial.

sPC04.4.1
PC05
PC05

Pla d’acollida.
Acció Pastoral
Pla d’Acció Pastoral.

sPC05.1

Procediment Oració Continua.

sPC05.2

Procediment Oració del matí

sPC05.3
PC06

Procediment Convivències
Activitats extraescolars i complementàries

PC07

Relacions públiques

sPC07.1
PC08
sPC08
PC09

Procediment Emissió de Circulars i Control
Serveis escolars (Menjador)
Procediment Menjador
Acció Social
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PC09

Pla d’Acció Social.

PC 10

Procediment Sanitari del Centre

sPC10
PC11

Procediment Sanitari del Centre
Pla de Convivència

sPC11.2

Procediment Expedient Disciplinari.

sPC11.3

Procediment Compromís Família-Tutor.

PROCESSOS DE SUPORT
PS01

Organització Educativa

PS01.4a

Pla d’Acollida professorat Infantil

PS01.4b

Pla d’Acollida Professorat Primària

PS01.4c

Pla d’Acollida Professorat ESO-BATX

PS02

RRI Reglament de Regim Interior

PS03

PGA Programació General Anual

PS04

Relació Col·legi- Pares

sPS04.1
PS05

Admissió d’alumnes
Gestió de la Qualitat

sPS05.1

Gestió de Reclamacions

sPS05.2

Gestió d'Estructura Documental

sPS05.4

Gestió de Pla de Qualitat de centre

sPS05.5

Gestió de No Conformitats

sPS05.6

Gestió d'Accions Correctives i Preventives

sPS05.8

Gestió de Seguiment i Mesurament

sPS05.9

Gestió d'Auditories Internes

sPS05.10

Gestió de Recursos Humans. Competència i Sensibilització

sPS05.10.1

Requisits mínims de Competència

sPS05.10.2

Accions Formatives

sPS05.10.3

Avaluació de les accions formatives

sPS05.10.4

Contractació Nous Educadors

sPS05.11

Gestió de l'aprovisionament i la Infraestructura

sPS05.11.1

Gestió de compres

sPS05.11.2

Gestió de manteniment

sPS05.11.4

Ús de l’Ipad i la seua substitució

PS07

Pla d’evacuació

PS08

Pla d’actuació en cas d’acaçament laboral en el centre escolar
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La representació gràfica de les interrelacions existents entre els processos estratègics,
claus i de suport identificats pel Reial Col·legi Escola Pia Gandia es defineix a continuació en el següent
mapa de processos.
MAPA DE PROCESSOS

DAFO

Necessitats i expectatives de les parts interessades

Pla de Comunicació
Anàlisi de
Riscos

Caràcter
Propi

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE – PNL - DPP
Projecte
Educatiu
Integral – Estil

Pla de Pastoral
Arjé

PEC

Acció Docent
Atenció a la Diversitat
Gabinet Psicopedagògic i Departament d’Orientació
Acció Tutorial
Activitats Extraescolars i complementàries
Relacions Públiques
Serveis Escolars (Menjador)
Acció Social
Procediment sanitari
Pla de Convivència

Gestió
de la
Qualitat

Pla Acció Social

Organització Educativa

Relació Col·legi-Pares

Processos Estratègics

Equip de Gestió
de Centre

Pla Acció Pastoral

PGA

Reglament de
Règim Intern

Estatut
Econòmic

Processos Clau

Pla d’Evacuació
Pla d’actuació per acaçament

Processos de Suport

La correlació entre els apartats dels requisits de les normes de referència, els punts del
Manual de Qualitat i els corresponents documents s’inclou en la següent taula:
Apartat de la
norma ISO 9001

Títol

Manual

4

Context de
l’Organització

Capítols 6.1, 6.2, 6.3
i 6.4

PS05.2 Gestió de l’Estructura Documental
PE09 Necessitats i expectatives dels grups d’interés

5

Lideratge

Capítols 6.3 i 6.5

PEC-MAQ 5.5.3. Diseny organitzatiu: organigrama
PS02. RRI Definició de Funcions i responsabilitats
sPS05.8 Gestió de Seguiment i Mesurament

6

Planificació

Capítol 6.2

PE10 Anàlisi de Riscos
Pla Anual de Millora

Capítol 6.6

PSo5.10 Gestió de recursos Humans. Competència i
Sensibilització.
PSo5.11. Gestió de aprovisionament i estructura.
PE08 Pla de comunicació

7

Suport

Fitxes de Processos/Procedimients/Documents
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Operació (Realització
del producte/Servei)

8

Capítol 6.7

PC.01 Acció Docent
PC.02 Atenció a la diverditat
PC.03 Gabinet Psicopedagògic i Departament
d’Orientació
PC.04 Acció Tutorial
PC.05 Accció Pastoral
PC.06 Activitats extraescolars i complementàries.
PC.o7 Relacions Públiques.
PC.08 Serveis escolars (Menjador)
PC.09 Acció Social.
PC10 Procediemt Sanitari del Centre
PC11. Pla de Convivència.

9

Avaluació de
l’acompliment

Capítol 6.8

sPS05.8 Gestió de Seguiment i Mesurament
sPS05.1 Gestió de Reclamacions
sPS05.9 Auditories Internes
PS02. RRI Definició de Funcions i responsabilitats
Informe de Revisió per la Direcció

10

Millora

Capítol 6.8

sPS05.6 Gestió d'Accions Correctives
Informe de Revisió per la Direcció

5.5.

LIDERATGE

El lideratge consisteix en establir les funcions i activitats que tradueixen el compromís de
la Direcció del Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia per al desenvolupament i la millora del Sistema
de Qualitat, proporcionant els recursos necessaris i assegurant-se que les necessitats dels clients i
altres parts interessades i els requisits legals s’identifiquen i satisfan en un entorn de millora contínua.
A banda, cal assegurar que la Missio, Visió i Valors establerta per la Direcció es adequada
al propòsit del Centre, que inclou el compromís de satisfer els requisits i de la millora contínua, que
proporciona un marc de referència per a establir i revisar els objectius de qualitat i és comunicada i
entesa per tota l’organització.
Finalment, s’han d’establir les funcions, responsabilitats i interrelacions dins de
l’organització i els mecanismes de la comunicació interna.
5.5.1.
Lideratge i compromís
5.5.1.1. Generalitats
La Direcció del centre estableix els següents mitjans per tal d’assegurar el
desenvolupament i la millora del Sistema de Qualitat:
-

-

-

La formulació de la Política de Qualitat (MVV) segons s’estableix en l’aparta.5.5.2
d’aquest document.
La comunicació a l’organització de la importància de satisfer els requisits legalas o
reglamentaris aplicables a les activitats, els requisits interns del Centre i els requisits
dels clients i altres parts interessades.
El compromís d’impulsar l’establiment del Sistema de Qualitat descrit en aquest
Manual i, per tant, l’assignació dels mitjans humans i materials necessaris per a la
seua adequada definició documental i implantació.
El compromís de proporcionar recursos i personal format per a implantar i mantindre
el Sistema.
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-

-

La difusió a tota l’organització de la necessitat de què qualsevol persona implicada en
el Sistema recolze, en la mesura de les seues possibilitats, les accions per a iniciar,
recomanar i/o proporcionar solucions per a previndre o corregir no conformitats del
Sistema.
La realització de les reunions de Revisió del Sistema per la Direcció, segons allò
descrit en l’apartat 5.9.3. d’aquest document.
5.5.1.2. Enfocament al client

La Direcció del Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia s’assegura que es satisfan les
necessitats i requisits del client mitjançant:
-

La identificació sistemàtica d’aquests requisits.
La planificació de la prestació del servei i l’anàlisi de la capacitat per a complir els
requisits anteriors.
El control dels processos.
L’avaluació de la satisfacció del client, mitjançant enquestes principalment, amb els
serveis prestats.

Els clients per al Centre es segmenten segons el següent esquema:
Clients

Alumnes i famílies

Clients Interns

Personal (docent i no docent)
Entitats col·laboradores
Administració
Entorn Social
Titularitat

Parts interessades

El Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia vetlarà tant de les dades personals com dels
béns i/o propietat intel·lectual dels seus clients, en compliment de la legislació vigent.
Com a mesura de l’eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat, el centre duu a terme una
avaluació sistemàtica de la satisfacció dels clients i altres parts interessades en relació amb els serveis
prestats anualment.
Aquesta avaluació forma part dels processos per a la millora de la qualitat i es fonamenta
en dos nivells:




Nivell 1:
Nivell d'insatisfacció Anàlisi i avaluació de les reclamacions i
queixes produïdes amb caràcter trimestral/anual. Aquest procés es troba definit en el
manual de procediment amb referència sPS05.1 Gestió de Reclamacions de Clients.
Nivell 2:
Nivell de satisfacció Utilització d'enquestes i entrevistes a fi de
determinar el nivell de satisfacció dels clients externs (alumnes i famílies) respecte al
servei rebut. Anàlisi de resultats amb caràcter anual, segons s’estableix en els
indicadors de satisfacció de clients definits en el Pla de Seguiment i Mesurament i
d’acord a un conjunt de qüestionaris de satisfacció que estan definits pel Centre, i una
metodologia d’enquesta descrita en el sPS05.8 Gestió de Seguiment i Mesurament de
procediments.
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5.5.2.
Política de Qualitat
La política de qualitat del Reial Col·legi Escola Pia de Gandia s'ha establert com la
definició de la MISSIÓ (raó de ser continuada del Centre), la VISIÓ (lloc estratègic que el Centre
pretén aconseguir en el mig i llarg termini) i els VALORS (idees, principis i punts forts sobre els
quals el Centre es fonamenta per a aconseguir la visió).
A banda de la definició de la Missió, Visió i Valors, el Centre estableix com a objectius
bàsics i inicials de la seua Política de Qualitat l’orientació vers:
 L’acompliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat educativa
realitzada pel Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia.
 La satisfacció permanent de les necessitats, demandes i expectatives dels clients del
Centre.
 La millora contínua.
La definició actualitzada de la Missió, Visió i Valors es defineix com:
MISSIÓ
La província d'Escola Pia Betània està formada per un conjunt d'obres educatives
que porten endavant el seu ministeri d'evangelitzar educant amb creixent identitat escolàpia,
qualitat educativa i pastoral, missió compartida i atenció preferencial als pobres.
VISIÓ
L’Escola de Pia de Gandia, després de la seua recertificació del Sistema de Gestió
de la Qualitat, dins del marc expressat en el Projecte Educatiu Integral de la Província de
l’Escola Pia de Betània, pretén portar endavant en els pròxims quatre anys un procés
d'aprofundiment en la identitat de l'Escola Calassància, per tal de cuidar i potenciar el caràcter
propi que hem de realitzar els escolapis en la nostra tasca educativa per:
1. Desenvolupar la formació integral dels alumnes, garantint l'excel·lència acadèmica,
avançant en innovació pedagògica, assegurant la pastoral com a eix vertebrador de
l'obra educativa i fomentant la seua formació en valors i compromís amb la societat.
2. Donar resposta educativa als xiquets i joves que tenen més risc d'exclusió social o
educativa, o que precisen d'atenció específica, obrint aquells itineraris que contemplen
la normativa vigent, tant en l'educació formal com no formal.
3. Promoure la participació activa i la col·laboració de les famílies, atenent les seues
necessitats a través d'una atenció personalitzada i propera.
4. Organitzar una proposta de formació de docents des d'una visió integral que
contemple: competència professional, dimensió cristiana i identitat escolàpia.
5. Facilitar a cada obra educativa l'autonomia suficient per estructurar i desenvolupar la
seua estratègia, assegurant la gestió i sostenibilitat dels centres i dotant dels recursos
necessaris per dur a terme la seua tasca.
6. Revisar la implantació dels Plans de Gestió de Qualitat, en cada obra i en el conjunt de
la Província.
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VALORS
1. Xiquets i joves, centre de l'escola.
2. Oberts als més fràgils.
3. Preparem per a la vida.
4. Formem part de l'Església i vivim l'Evangeli de Jesús.
5. Compromesos amb un món just i fratern.
6. Educadors corresponsables.
7. Implicació de les famílies.
8. Atenció a la persona.
9. Formats i innovadors.
10. Som Església.
11. Amb un estil propi basat en la:
I. Proximitat, acceptació i respecte cap a les persones.
II. Disponibilitat per acompanyar els alumnes.
III. Cordialitat, confiança i senzillesa en el tracte quotidià.
IV. Educació preventiva.
V. Educar en igualtat des de la diferència i la complementarietat.
VI.
Favorables a la participació d'alumnes i famílies.
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5.5.3.

ROLS, RESPONSABILITATS I AUTORITATS EN L’ORGANITZACIÓ

L’estructura organitzativa que es correspon amb les activitats incloses en l’abast del Sistema de Gestió de Qualitat del Reial Col·legi
de l’Escola Pia de Gandia es descriu en el següent organigrama:
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Les responsabilitats i funcions cd cada lloc inclosos en l'organigrama anterior es
descriuen en el RRI i en el subprocés sPS05.10.1.Requisits Mínims de Competència.
5.6.PLANIFICACIÓ
5.6.1.

Accions per a abordar riscos i oportunitats

La Direcció del Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia analitza els possibles riscos i
oportunitats relacionats amb la conformitat dels serveis i la satisfacció dels clients i associats tant a
l’activitat general del centre, com de cadascun dels processos.
Es realiza un Pla de Riscos i Oportunitats, amb la finalitat de:





Assegurar que el Sistema de Gestió de la Qualitat puga assolir els resultats
previstos.
Augmentar els efectes desitjats.
Previndre o reduir efectes no desitjats.
Aconseguir la millora.

L’organització elabora un Pla de Gestió de Riscos i Oportunitats, que es revisat anualment,
amb la finalitat de planificar:




Les accions per a tractar aquests riscos i oportunitats.
La manera d’integrar i implementar les accions en els seus processos dels
Sistema de Gestió de la Qualitat.
El mode d’avaluar l’eficàcia d’aquestes accions.

Les accions preses per a tractar els riscos i oportunitats han de ser proporcionals a
l’impacte potencial en la conformitat dels serveis educatius prestats.
5.6.2.

Objectius de la qualitat i planificació per a aconseguir-los

La planificació de la Qualitat en el Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia és realitzada a
partir de la Revisió del Sistema per la Direcció, i de mode continu, durant la prestació dels serveis.
Aquesta planificació es duu a terme mitjançant les següents activitats incloses en el
Sistema, realitzades pels responsables establerts en el present document i en els corresponents
procediments:



5.6.3.

L’establiment d’objectius adequats als serveis o activitats.
L’anàlisi de les necessitats de recursos que permeten assegurar la capacitat per
a complir amb els objectius establerts.
L’orientació cap a la millora contínua, tant en l’establiment dels objectius com en
la planificació de la seua consecució.
Planificació dels canvis

Qualsevol canvi que la Direcció determine necessari en el Sistema de Gestió serà planificat
tenint en compte:



El propòsit dels canvis i les seues conseqüències potencials.
La integritat del Sistema de Gestió.
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5.7.

La disponibilitat de recursos.
L’assignació o reassignació de rols i autoritats.

SUPORT
5.7.1.
Recursos
5.7.1.1. Generalitats

La Direcció proporciona els recursos necessaris, materials i humans per a implantar i
mantindre el Sistema de Qualitat de forma contínua, assegurant la millora permanent dels processos
i l’assoliment de la satisfacció dels clients i altres parts interessades pertinents. Mitjançant les
activitats de planificació dels processos i a partir de les necessitats detectades, la Direcció assegura:
personal propi i subcontractat amb la formació i competència adequades al treball a realitzar i els
recursos materials necessaris per a realitzar-ho.
Per això, realitza de manera contínua, les següents activitats:





Identifica i, si escau, proporciona les competències necessàries al personal que
realitza processos que afecten a la qualitat.
Manté les instal·lacions i equips necessaris per a realitzar aquest treball, així com
l’assegurament de la implantació de les mesures preventives necessàries per a
eliminar o minimitzar els riscos.
Gestiona la contractació dels treballs i serveis necessaris.

5.7.1.2. Persones
El personal amb responsabilitats definides en el Sistema de Qualitat tindrà la formació i
pràctica necessària p er a desenvolupar les seues activitats.
Les distintes àrees detecten les necessitats de formació i competència del personal, tant
contínua, com la dedicada al personal de nova incorporació.




En el punt 5.5.3 del present document es defineix l’organització del Reial Col·legi
de l’Escola Pia de Gandia, establint-se quines són les funcions i responsabilitats
dins de l’organització.
En els corresponents procediments es defineix quin és el responsable de realitzar
cada activitat i els nivells d’autorització necessaris, amb l’objecte d’aconseguir una
gestió efectiva.

Representant de la Direcció (Coordinadora de Qualitat)
Per a l’adequada gestió del Sistema, la Direcció nomena un membre de l’Equip Directiu
qui, independentment d’altres funcions, ha de tindre la responsabilitat i autoritat que incloga:



Establir, implantar i mantindre els processos necessaris per al funcionament del
Sistema de Gestió de la Qualitat.
Informar a la Direcció del funcionament del Sistema i les necessitats de millora
detectades.
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Assegurar la presa de consciència sobre els requisits dels clients i altres parts
interessades a tots els nivells de l’organització.

Així mateix, una part de l’Equip Directiu, afegeix a les seues funcions el seguiment del
sistema:










Definició i seguiment dels objectius de Qualitat establerts pel Reial Col·legi de
l’Escola Pia de Gandia.
Revisió de l’històric d’incidències relacionades amb la Qualitat.
Anàlisi i establiment de les accions correctives.
Seguiment del Programa de Formació.
Col·laborar amb la Direcció en la realització de la Revisió del Sistema de Qualitat.
Revisió de la documentació del Sistema de Qualitat.
Anàlisi de la Satisfacció dels Clients i altres parts interessades, Reclamacions i
queixes.
Seguiment i Mesurament de Processos.
Seguiment del Programa Anual d’Auditories.

Aquestes revisions del sistema tindran una periodicitat, com a mínim trimestral, podentse convocar qualsevol reunió extraordinària quan la Coordinadora de Qualitat ho estime oportú. Les
conclusions seran recollides en l’acta de reunió corresponent.
5.7.1.3. Infraestructura
La Direcció proporciona les instal·lacions necessàries per a dur endavant la gestió dels
processos, d’acord amb les necessitats detectades. El manteniment de la infraestructura es descriu
en el document sPS05.11Gestió del proveïment i la Infraestructura i es tindran en compte:
1.
Edificis, espacis de treball i serveis associats.
2.
Equips per als processos (tant hardware com software).
3.
Serveis de suport (com ara transport, comunicació o sistemes de la
informació).
5.7.1.4. Ambient per a la realització dels processos
La Direcció del Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia és la responsable de proporcionar
les condicions de seguretat i higiene en les instal·lacions en les quals es troba ubicat el Centre,
garantitzant en la mesura del possible un ambient de treball adequat.
Això permetrà realitzar funcions amb total satisfacció, garantitzant un resultat positiu en
el servei prestat.
Els mètodes de treball utilitzats són actuals, participatius i oberts, centrats en
l’organització i participació en nombroses reunions internes amb la finalitat de facilitar la
comunicació.
Amb els mètodes de treball que s’utilitzen en el Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia
s’intenta involucrar a la majoria del personal per tal que, en tot moment, es consideren part de
l’empresa i integrats en el sistema de treball.
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DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA.
sPS05.10 Gestió de Recursos Humans. Competència i Sensibilització.
sPS05.11 Gestió de l'aprovisionament i la Infraestructura.
5.7.1.5. Recursos de seguiment i de mesurament
En els processos duts a terme en el Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia no s’empra
cap aparell o recurs de mesura i control per a la realització de les inspeccions i assajos que puguen
afectar al control de qualitat, i que puguen determinar la conformitat dels serveis prestats.
5.7.1.6. Coneixements de l’organització
El personal amb responsabilitats definides en el Sistema de Gestió de la Qualitat tindrà la
formació teòrica i pràctica necessària per a desenvolupar les seues activitats. Així mateix, es detecten
les necessitats de formació i competència del personal, tant contínua, com la dedicada al personal de
nova incorporació.
Sobre la base de les necessitats detectades, la Direcció del Centre elabora un programa
de formació que inclou tant activitats adreçades a obtindre o incrementar els coneixements i destreses
adequades en matèria de qualitat, com els específics de cada funció o llocs de treball (coneixements
tècnics).
Tot el procés de formació es descriu en el document sPS05.10 Gestió de Recursos
Humans. Competència i Sensibilització i queda recollida la seua planificació anual en el Pla de
Formació del Centre.
El personal que realitze treballs que afecten a la conformitat amb els requists del servei
educatiu ha de ser competent respecte l’educació (formació reglada), formació (formació
complementària), habilitats i experiència professional apropiades. La Direcció defineix els requisits
de qualificació per a tots els llocs de treball en el document sPS05.10 Gestió de Recursos Humans.
Competència i Sensibilització i, concretament, el d’Auditora Interna es defineix com:


5.7.2.

Auditora Interna: curs d’Auditories Internes de Qualitat en Centres educatius
(mínim 20 hores) i realització d’almenys 2 Auditories de Sistemes de Qualitat com
a observador.
Competència

La Direcció proporciona els recursos necessaris, materials i humnas per a implantar i
mantindre el Sistema de Qualitat de forma contínua, assegurant la millora permanent dels processos
i l’assoliment de la satisfacció dels clients i altres parts interessades. Mitjançant les activitats de
planificació dels processos i a partir de les necessitats detectades, la Direcció assegura: Personal propi
amb la formació i competència adequades al treball a realitzar i instal·lacions i equips necessaris per
a realitzar-lo.
Per això, realitza de manera contínua les següents activitats:


Identifica i, si escau, proporciona les competències necessàries al personal propi
que realitza treballs que afecten a la qualitat.
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5.7.3.

Manté les instal·lacions i l’equipament necessari per a realitzar aquest treball.
Gestiona la contractació dels treballs i serveis necessaris.
Presa de consciència

El personal del Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia pren consciència de les seues
responsabilitats i funcions a partir del que està descrit en la documentació del Sistema de Gestió de la
Qualitat, així com en els documents interns.
5.7.4.

Comunicació

La Direcció del Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia té definits canals adequats per tal
d’assegurar que la informació relativa a l’operació i eficàcia dels processos flueix a través de tota
l’organització.
Cada procés té definits els criteris per tal d’assegurar que la informació necessària
(documents, criteris, responsabilitats, registres, indicadors, incidències, etc.) està disponible al
personal apropiat per a la presa de decisions.
Igualment, la Direcció del Centre utilitza les reunions d’Equips Docents, el Claustre, o
qualsevol altre mitjà disponible per a informar sobre l’operació i eficàcia del Sistema de Gestió de la
Qualitat.
5.7.5.

Informació documentada

El Sistema de Gestió de la Qualitat està constituït pel conjunt de l’estructura organitzativa,
de responsabilitats, Manual de Qualitat, Fitxes de Procés, Manuals de Procediment i formats de
registre, i de recursos que s’estableixen en el Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia per a dur a terme
la gestió de la qualitat de forma que es defineix el marc d’operació que facilita l’eficàcia en el treball.
El Sistema de Gestió de la Qualitat s’aplica a les funcions i activitats dutes a terme pel Reial
Col·legi de l’Escola Pia de Gadia per a la realització de les activitats definides en el punt 5.2 del present
document.
El Sistema de Gestió de la Qualitat té com a objectiu bàsic aconseguir la satisfacció dels
clients i altresparts interessades. Aquest objectiu bàsic es concreta en les accions i procediments
prevists en el Sistema dirigits a aconseguir:





La prevenció d’errors.
La detecció dels serveis defectuosos per les activitats desenvolupades pel Reial
Col·legi de l’Escola Pia de Gandia.
La correcció i millora contínua de la qualitat.
La demostració de l’acompliment dels requisits de qualitat.

El Sistema de Gestió de la Qualitat del Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia està orientat
a l’acompliment de tots els requisits aplicables a la norma ISO 9001:2015 i els requisits legals i
reglamentaris aplicables a la prestació del servei educatiu. Això proporciona confiança a la Direcció
en l’efectivitat del Sistema, en la progressiva reducció de defectes i ineficiències, en l’acompliment
dels requisits de qualitat i ambientals demandants i, per tant, en l’assoliment de la total satisfacció del
client.
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La necessitat de difondre i divulgar clara i inequívocament la política i objectius de qualitat
del Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia, així com la de disposar de procediments d’actuació
normalitzats, fan que el Sistema haja d’estar establert documentalment.
El Sistema de Gestió de la Qualitat queda definiti en els següents documents: Manual de
Qualita, Fitxes de Processos, Manual de Procediments i altres documents tècnics (si procedeixen), així
com els formats que es defineixen en els esmentats documents.
Els resultats d’aplicació d’aquests documents queden recollits en els registres de qualitat.
La documentació del Sistema de Gestió ha de modificar-se sempre que calga per tal
d’incloure-hi totes les correccions i millores que sorgesquen com a conseqüència de l’aplicació del
sistema.
Així mateix,les revisions del Sistema efectuades per la Direcció poden promoure revisions
en la documentació.
5.7.5.1. Manual de Qualitat
 El Manual de Qualitat és el document bàsic del Sistema de Gestió en el qual
s’estableixen la Política de Qualitat (MVV) del Reial Col·legi de l’Escola Pia de
Gandia i els seus objectius generals, les activitats necessàries per a la seua
consecució i les responsabilitats corresponents. S’hi troba com un capítol del
Projecte Educatiu de Centre (PEC).
 La Política de Qualitat (MVV) s’estableix explícitament en el punt 6.3 del present
document.
 En el capítol 5.4 s’inclou l’objecte, àmbit d’aplicació i el mapa de processos en què
es representa d’una manera gràfica la seqüència i interacció dels processos
inclosos en el Sistema.
 La sistemàtica per a la gestió del Manual de Qualitat es descriu en el següent
apartat.
5.7.5.2. Control dels documents
El Manual de Qualitat és propietat del Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia i no pot ser
reporoduït sense l’autorització per escrit del Centre.
La difusió del Manual està sotmesa a la sistemàtica de control de la documentació del
Sistema de Gestió de la Qualitat establerta en el sPS05.2 Gestió d'Estructura Documental. La
Coordinadora de Qualitat adquireix el compromís d’actualitzar les esmentades còpies amb les
successives modificacions del Manual.
La Coordinadora de Qualitat manté en arxiu l’exemplar original vigent del Manual, així
com la còpia de les revisions obsoletes dels capítols del mateix, per un temps de tres anys, amb
indicació explícita d’aquesta circumstància sobre els mateixos.
En el present Manual figuren els responsables de la seua elaboració, revisió i aprovació,
així com el número de revisió en vigor, data de la mateixa i un extracte de les modificacions realitzades
sobre la revisió anterior.
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Les Fitxes de Procés i els Manuals de Procediments són documents complementaris
del Manual de Qualitat en els quals es descriu, amb el nivell de detall en cada cas, el mode en què han
de dur-se a terme els processos contemplats en el Manual. Són documents d’aplicació general als
serveis prestats pel Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia. El seu objectiu és normalitzar els
procediments d’actuació i evitar les ineficiències i improvisacions que pogueren donar lloc a
problemes o desviacions en el desenvolupament de cada funció.
Respecte a la Documentació Tècnica Interna i Externa, els responsables definits per
a l’elaboració de la documentació interna i el control de l’externa de caràcter tècnic (requisits legals i
reglamentaris) asseguren la identificació de la mateixa i el control sobre la seua distribució. S’entén
per documentació externa aquella que el Centre determine necessària per a la planificació i l’operació
del Sistema de Gestió de la Qualitat (per exemple la normativa vigent).
5.7.5.3. Control dels registres de qualitat
Tot el personal del Centre que realitze activitats relatives a la qualitat és responsable de
registrar els resultats de les mateixes, d’acord amb allò establert en la documentació del Sistema.
Els registres del Sistema seran legibles i identificables amb l’activitat, amb el procés al
qual es refereixen i amb la persona que realitza aquesta activitat. Podran estar continguts en suport
paper o informàtic.
El Centre ha establert un procediment documentat en el qual es defineixen els criteris per
a la identificació, l’emmagatzemament (arxiu), la protecció, la recuperació (localització i accés), la
retenció i la disponibilitat de registres.
Els registres han de romandre legibles,fàcilment identificables i recuperables.
DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA.
sPS05 Gestió d'Estructura Documental.
5.8.

OPERACIÓ
5.8.1.
Planificació i control operacional

La planificació dels processos en el Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia és realitzada a
partir de l’anàlisi de les necessitats dels clients (alumnes) i la societat, o la modificació dels existents,
degudes a canvis en les activitats operatives, en la legislació aplicable o per requeriments dels clients
i altres parts interessades.
Aquesta planificació es duu a terme de forma contínua mitjançant les següents activitats
incloses en el Sistema, realitzades pels responsables establerts en el present Manual i procediments
corresponents:



L’establiment d’objectius de qualitat adequats als nous serveis o activitats i els
seus requisits.
L’anàlisi de les necessitats de recursos que permeten assegurar la capacitat per
a complir amb els nous requisits, les activitats de control i supervisió necessàries
i les necessitats de formació que es generen.
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L’aplicació dels documents del Sistema de Qualitat permanentment actualitzats i
la incorporació dels registres del Sistema necessaris.
L’apliació de les especificacions de compra, on s’estableixen els requists dels
materials i/o productes, així com la planificació de tota la gestió de les compres
(proveïments).
La planificació de la gestió de pressupostos i contracte.

5.8.2.
Requisits per als productes i serveis
5.8.2.1. Comunicaicó amb els clients i altres parts interessades
Durant el desenvolupament de tot el procés de prestació del servei s’estableixen les
comunicacions amb els clients i altres parts interessades per tal de facilitar i rebre informació dels
mateixos, per exemple, a través dels procesos de tutoria, processos de relació del Centre amb
l’alumne i mesurament de la satisfacció dels clients.
5.8.2.2. Determinació dels requisits del servei
En tota la planificació dels processos, el Centre ha d’identificar els requisits dels clients,
els requisits legals i reglamentaris aplicables i qualsevol requisit addicional que l’organització
considere necessari.
5.8.3.

Disseny i desenvolupament dels serveis

Aquest apartat de la norma no és d’aplicació a l’activitat del Reial Col·legi de l’Escola Pia
de Gandia, atés que no es realitza disseny de cap activitat, per estar sotmesa a requisits legals i
contractuals fixats.
5.8.4.
Control dels processos, productes i serveis subministrats externament
5.8.4.1. Generalitats
Els responsables designats detecten les necessitats de compra i traslladen als proveïdors
les necessitats de productes i serveis en cada moment.
5.8.4.2. Tipus i abast del control
Totes les comandes són transmeses, exclusivament, a proveïdors homologats o en
procés d’homologació. Per això, són inicialment sotmesos a una avaluació, per tal d’assegurar la seua
capacitat de subministrar d’acord amb els requisits especificats i verificar el seu acompliment al llarg
del temps.
El procés de compra es descriu en el Manual de Procediment sPS05.11.1 Gestió de
compres.
5.8.4.3. Informació per als proveïdors externs
Els documents de compra són revisats i aprovats abans del seu enviament al proveïdor
seleccionat per un responsable assignat per la Direcció, a fi de comprovar que queden clarament
definits els requisits del producte o servei sol·licitat.
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Verificació dels productes comprats.
Tots els productes i serveis que afecten a la qualitat del servei ofertat pel Reial Col·legi de
l’Escola Pia de Gandia es comproven per a verificar que es corresponen amb allò sol·licitat en la
comanda.
Qualsevol incidència detectada en els productes o serveis adquirits als proveïdors, tant en
la recepció, com durant la prestació del servei, és comunicada al responsable afectat, qui gestionarà
les incidències segons el que està establert en el procediment de referència.
En els casos en què el Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia decideix verificar els
productes o serveis a contractar en les instal·lacions del proveïdor, es determinarà la sistemàtica a
seguir, així com el responsable de la revisió i aprovació del mètode documentat.
5.8.5.
Producció i provisió del servei
5.8.5.1. Control de la producció i provisió del servei
Totes lesa activitats necessàries per a la prestació dels serveis estan planificades i
documentades de manera que el personal implicat en la seua realització disposa de les directrius
necessàries per a la seua correcta execució.
El personal que intervé és responsable de realitzar les activitats conforme al que està
descrit en la documentació controlada del Sistema de Gestió de la Qualitat (fitxes de procés, manuals
de procediment, programacions, plans anuals i PGA) i d’identificar i comunicar qualsevol no
conformitat (incidència) que poguera presentar-se, per al seu tractament conforme al que es descriu
en el capítol 5.10 d’aquest document.
Durant l’execució dels treballs es realitzen inspeccions (revisions), comprovacions i
supervisions definides en els procediments de control dels processos.
Les activitats de supervisió dels processos es basen fonamentalment en la formació i
experiència del personal que les realitza i en les revisions dels registres generats en les operacions.
Els processos es supervisen durant la realització de les activitats o al final de les mateixes.
El procés general de realització dels serveis prestats pel Reial Col·legi de l’Escola Pia de
Gandia es descriu en el capítol 5.2 del present document.
Validació dels processos de la producció i de la prestació del servei
Tots els processos estan sotmesos a activitats de seguiment i mesurament i solament el
treball en l’aula és susceptible de ser validat. Actualment aquest procés està validat per:
1. Aprovació per l’Administració dels nostres documents de Planificació
presentats a l’inici de curs.
2. Aprovació per la Direcció de la Memòria Final.
3. La qualificació i l’experiència del personal.
4. La metodologia docent.
5. Els recursos didàctics emprats.
A banda de tot això, la Inspecció educativa periòdicament realitza visites de seguiment al
centre per a comprovar el grau d’adequació en el desenvolupament del procés docent.
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Quan es detecten deficiències en aquest sentit es determinarà el mètode de revalidació del
mateix.
5.8.5.2. Identificació i Traçabilitat
Respecte a la Identificació i Traçabilitat (trajectòria de l’alumne), s’evidencien a través de
l’Expedient acadèmic de l’Alumne que es localitza en la plataforma informàtica emprada al centre i
als documents custodiats pel Gabinet Psicopedagògic-Departament d’Orientació i Secretaria.
5.8.5.3. Propietat pertanyent al client o proveïdors externs
El Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia vetlarà tant de les dades personals com dels
béns i/o propietat intel·lectual, en compliment de la legislació vigent.
5.8.5.4. Preservació
Els documents i informació resultat de la prestació dels serveis són conservats en
condicions segures per tal d’assegurar la seua preservació, sent responsable d’això la Secretaria del
Centre.
DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA.
PC01 Acció Docent.
PC02 Atenció a la diversitat.
PC03 Gabinet Psicopedagògic i Departament d'Orientació.
PC04 Acció Tutorial.
5.9.

AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT
5.9.1.
Seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació
5.9.1.1. Generalitats

La Direcció mesura i avalua la qualitat del servei prestat basant-se en enquestes de
satisfacció del client, avaluació d’indicadors, anàlisi de reclamacions, auditories internes i gestió
d’incidències (control de no conformitats).
Aquesta informació és avaluad aper l’Equip Directiu, que decideix si cal establir accions
correctives.
Així mateix, qualsevol funció del Centre pot detectar la necessitat d’establir accions
correctives.
La Coordinadora de Qualitat promourà, quan ho considere oportú, el desenvolupament i
la utilització de les tècniques estadístiques necessàries per a l’anàlisi de les dades, per al que disposa
de la col·laboració dels diferents departaments.
Els controls a realitzar per tal d’assegurar que es compleixen els requisits dels client i
amb els requisits legals es duen a terme al llarg de tot el procés de prestació del servei i estan recollits
en el Pla de Seguiment i Mesurament (PSM) que el Centre actualitza anualment.
En general, la Coordinadora de Qualitat del Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia defineix
els criteris de mesurament dels processos desenvolupament que documentarà en el Pla de
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Seguiment i Mesurament. A partir d’aquesta definició, la Coordinadora de Qualitat, juntament amb
l’Equip Directiu, determinarà anualment els objectius a assolir i en funció d’aquests, els criteris
d’acceptació/rebuig (nivells estàndard) que finalment determinen l’eficàcia dels processos.
Els resultats dels indicadors recollits en el Pla de Seguiment i Mesurament s’analitzen
trimestralment amb la finalitat de detectar desviacions o oportunitats de millora. Les conclusions
queden recollides en l’acta de la reunió corresponent.
Si els resultats no foren satisfactoris (valor estàndard) s’obriria la corresponent acció
correctiva, després de l’anàlisi de la causa.
5.9.1.2. Satisfacció del Client i altres parts interessades
Dins del Sistema de Gestió de la Qualitat es contemplen mètodes per a conèixer la
percepció dels clients i altres parts interessades sobre l’acompliment dels requisits.
Aquests mètodes inclouen la realització d’enquestes als clients, el tractament de les
reclamacions formulades pels mateixos, el resultat d’auditories externes (Inspecció educativa)
realitzatades per a aquests clients o pels seus representants, etc.
5.9.1.3. Anàlisi i avaluació
La Direcció estableix la sistemàtica emprad per a definir, planificar i implantar les
activitats de mesurament, anàlisi i seguiment a fi d’assegurar la conformitat amb els requisits dels
serveis prestats, la consecució de la millora contínua i la satisfacció del client.
També es defineix la sistemàtica per a la gestió de no conformitats (incidències), accions
correctives i realització d’Auditories Internes del Sistema com a eines del Sistema que permeten:




5.9.2.

Evitar l’ús de productes no conformes (evitar la continuïtat de serveis no
conformes).
Identificar problemes repetitius i les seues causes.
Establir accions que eliminen o minimitzen les causes de les no conformitats reals
o potencials.
Verificar que totes les activitats relacionades amb la qualitat es realitzen d’acord a
la documentació preestablerta.
Auditoria Interna

La realització d’Auditories Internes de Qualitat s’empra com una eina de gestió del
Sistema, verificant que totes les activitat es realitzen d’acord amb la documentació preestablerta i
comprovant l’eficàcia del propi Sistema.
Les Auditories Internes del Sistema de Qualitat són planificades mitjançant l’elaboració
d’un Programa Anual d’Auditories i realitzades d’acord al procediment de referència.
Les Auditories Internes són realitzades conforme a l’establert en el Pla pels auditors
interns. Aquests auditors hauran estat prèviament qualificats i no tindran relació directa amb les
activitats a auditar. Aquestes auditories poden ser realitzades també per personal extern al Centre.
Les Auditories Internes de Qualitat són realitzades prenent com a base els documents que
defineixen el Sistema i es refereixen a aspectes pràcticas, com ara la revisió dels documents del
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Sistema de Gestió de la Qualitat, examen dels registres i evidències documentals generades i
supervisió directa de les activitats. Han de mantindre’s registres de les Auditories Internes realitzades
i dels seus resultats.
El responsable de l’àrea auditada ha d’assegurar que es realitzen les correccions i es
prenen les accions correctives necessàries i sense demora jusficiada.
El Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia ha definit el procediment sPS05.9 Auditories
Internes en el qual es defineixen les responsabilitats i els requisits per a planificar i realitzar les
auditories, establir els registres i informar dels resultats.
5.9.3.

Revisió per la Direcció

La Direcció del Centre efectua una revisió anual del Sistema, amb la finalitat de verificar
si està implantat i continua sent eficaç i adequat per tal d’assolir els objectius de qualitat establerts.
Aquesta revisió inclou els següents aspectes:






Avaluació de la implantació del Sistema a partir dels resultats del funcionament
del mateix: auditories del Sistema, informació de clients i altres parts interessades
i accions correctives.
Avaluació de l’efectivitat del Sistema: verificació del grau en què s’han assolit els
objectius particulars proposats anualment, l’eficàcia dels processos i el seguiment
d’anteriors revisions del Sistema.
Avaluació de la vigència del Sistema: consideració de la necessitat d’actualitzar-lo
en funció dels canvis en l’entorn, canvis planificats, recomanacions per a la millora
i revisió dels plans anuals de formació i auditories.

La Revisió del Sistema per la Direcció és registrada en un Informe anual, que és realitzat
segons el següent model amb la finalitat d’assegurar un mínim d’informació comuna a considerar
cada any:
1.
2.

INTRODUCCIÓ
ENTRADES DE LA REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ
2.1 Estat de les accions de les revisions per la direcció prèvies.
2.2 Canvis en qüestions externes o internes pertinents al sistema de gestió de la qualitat.
2.3 Informació sobre l’acompliment i l’eficàcia del sistema de gestió, incloses les tendències respecte
2.3.1
Satisfacció del client i retroalimentació de les parts interessades (Reclamacions de
Clients, Enquestes de Satisfacció, expectatives, queixes, etc.).
2.3.2
Grau en què s’han assolit els objectius de qualitat.
2.3.3
Acompliment dels processos i conformitat dels productes i serveis.
2.3.4
No conformitats i accions correctives.
2.3.5
Resultats de seguiment i mesurament.
2.3.6
Resultats d’auditories.
2.3.7
Acompliment dels proveïdors externs.
2.4 Adequació dels Recursos
2.5 Eficàcia de les accions preses per a abordar els riscos i les oportunitats.
2.6 Oportunitats de millora.

3.

EIXIDES DE LA REVISIÓ PER PART DE LA DIRECCIÓ
3.1 Oportunitats de millora.
3.2 Necessitats de canvis en el Sistema de Gestió de Qualitat.
3.3 Necessitats de recursos.
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Si de la revisió del Sistema es dedueix la necessitat d’establir accions correctives, aquestes
seran definides d’acord a l’indicat en el capítol 5.10 del present document.
DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA.
Qüestionaris de satisfacció d’alumnes, professors i famílies.
PS05 Gestió de la Qualitat.
Model d’Informe de Revisió per la Direcció.
5.10. MILLORA
5.10.1.
Generalitats
La Direcció estableix la política i objectius de Qualitat com a mitjà per a assolir la
satisfacció del client i la millora contínua.
L’anàlisi de dades, els resultats de les auditories, les accions correctives i la revisió del
Sistema per la Direcció són eines per a detectar oportunitats de millora, i evidenciar el compromís de
la Direcció del Centre amb la millora contínua del seu servei educatiu.
MILLORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
PLANIFICACIÓ
OBJECTIUS
(PGA)

MEDICIÓ DE
PROCESSOS
DESENVOLUPAMENT
OBJECTIUS

MEMÒRIA ANUAL
DEL CENTRE –
INFORMES TRIMESTRALS

GESTIÓ
INCIDÈNCIES
ANÀLISI
DE DADES
(SEGUIMENT
PROCESSOS)

AVALUACIÓ
DEL SISTEMA

REVISIÓ PER
LA DIRECCIÓ

GESTIÓ
RECLAMACIONS
CLIENTS
ACCIONS
CORRECTIVES
MEDICIÓ
SATISFACCIÓ
CLIENTS

AUDITORIES
INTERNES

GESTIÓ ESTRUCTURA DOCUMENTAL

5.10.2.
No Conformitat i Acció Correctiva
5.10.2.1. No Conformitat
El Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia identifica la gestió de les no conformitats, a nivell
terminològic, amb gestió d’incidències.
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Les no conformitats que es presenten durant la realització de les activitats podran ser
detectades per qualsevol persona del centre, comunicant-ho a través del corresponent registre
d’incidència.
La gestió de les no conformitats, anàlisi, seguiment, tancament i arxiu, es fa d’acord amb
el procediment de referència.
Quan siga aplicable, el Centre ha de tractar els productes no conformes.
5.10.2.2. Accions Correctives
El Sistema de Gestió de la Qualitat defineix la sistemàtica per a la implantació d’accions
correctives com una eina de gestió del Sistema, l’objectiu de la qual és eliminar o minimitzar les
causes de les no conformitats reals o potencials, mitjançant la posada en pràctica de mesures
adequades i proporcionals als problemes detectats.
Les accions correctives es tancaran una vegada comprovada la seua efectivitat per a la
resolució del problema detectat o promoure, en el cas contrari, la definició d’una nova acció.
El Centre ha establert el procediment PS05 Gestió de la Qualitat per a definir la sistemàtica
de gestió d’aquest procés.
5.10.3.

Millora contínua

El Sistema de Gestió de la Qualitat implantant en el Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia
preveu els mecanismes per a realitzar l’anàlisi de dades necessàries per a demostrar l’adequació i
eficàcia del mateix, conèixer la percepció dels clients i altres parts interessades sobre la conformitat
amb els requisits i detectar oportunitats de millora.
La responsable d’assegurar una anàlisi sistemàtica –mínim trimestral, de les dades
disponibles del Sistema de Gestió (reclamacions, incidències, indicadors del PSM, enquestes, etc.) és
la Coordinadora de Qualitat, qui registrarà o farà registrar en les actes de reunió les corresponents
conclusions.
DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA.
PS05 Gestió de la Qualitat.
sPS05.1 Gestió de Reclamacions.
sPS05.2 Gestió d'Estructura Documental.
sPS05.4 Gestió de Pla de Qualitat de centre.
sPS05.5 Gestió de No Conformitats.
sPS05.6 Gestió d'Accions Correctives.
sPS05.8 Gestió de Seguiment i Mesurament.
sPS05.9 Gestió d'Auditories Internes.
PE11 Anàlisi de Riscos.
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ANNEX 1
CONTROL DE MODIFICACIONS

Revisió

Modificació

Data

0

Aprovació del document.

Desembre 2011

1

Inclusió del control de modificacions. Canvis en el Catàleg de Processos
del Centre i Mapa de Processos. Organigrama.

Desembre 2013

2

Canvi del Catàleg de Processos del Centre. Inclusió del sPC11.3
Procediment Compromís Família-Tutor

Abril 2015

3

Canvi del Catàleg de Processos del Centre. Inclusió del sPC10
Procediment Sanitari del centre

Octubre 2015

4

Canvi del Catàleg de Processos del Centre. Inclusió del sPS5.10.1
Requisits mínims de Competència.

Març 2016

5

Revisó i modificació del punt 4: Missió visió i valors.
Revisó i actualització del punt 7.3: Catàlec de processos.
Actualització organigrama del centre segons província Betània.

6

7

8

Actualització del catàleg de procesos.
Adaptació de l’apartat del Manual de Qualitat a la norma ISO 9001:2015.
Revisió dels criteris de promoció d’Educació Primària adaptant-los per
curs i no per cicle.
Actualització del Caràcter Propi aprovat en el Capítol Provincial 2015.
Canvi en la redacció de les exclusions.
Introducció de l’índex de l’Informe de Revisión por la Dirección.
Canvi en el quadre de correlació entre els apartats dels requisits de les
normes de referència, els punts del Manual de Qualitat i els
corresponents documents del Sistema de Gestió de la Qualitat.
Modificació de la Política de Qualitat del centre

Març 2017

Febrer 2018

Marzo 2018

Marzo 2018
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