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PROTOCOL DEL DESPLEGAMENT DE LA POLÍTICA I
ELS OBJECTIUS DE QUALITAT DE L’ESCOLA

1_D1_PE_p1

PROCEDIMENT 1
PROTOCOL DEL DESPLEGAMENT DE LA POLÍTICA I ELS
OBJECTIUS DE QUALITAT DE L’ESCOLA
1_D1_PE_p1
DIMENSIÓ 1: Política, objectius de qualitat i elements transversals del SGIQ
PROCÉS ESTRATÈGIC: Definició de la política i els objectius de qualitat del centre

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (D)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
Aquest procediment descriu el desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola:
 Definir un model de gestió de la qualitat àgil i efectiu.
 Mantenir uns estàndards d’exigència alts en l’execució de totes les
funcions, i alhora aconseguir que la gestió de la qualitat sigui
transversal a tots els àmbits i impregni totes les polítiques i les
actuacions de l’ESCRBCC.
 Establir un sistema d’actuació d’acord amb el cicle de millora
continuada, i documentar-la per assegurar la qualitat dels
processos i els indicadors corresponents.
 Establir mecanismes formals per aprovar, planificar i avaluar
periòdicament el desenvolupament de les titulacions i els
programes formatius.
 Assegurar que tot el personal docent i d’administració i serveis
entengui i assumeixi aquesta política pública de qualitat.
 Difondre i publicar externament el sistema de garantia interna de
qualitat de l’ESCRBCC.
 Proporcionar formació continuada i adequada, així com les
millors condicions materials i laborals al seu abast, a tot el
personal(PD i PAS) perquè adquireixi les competències necessàries
per exercir satisfactòriament les activitats que li són pròpies
derivades de la gestió de la qualitat.
 Impulsar la participació i la transparència en la gestió de la
qualitat.
Tots aquests objectius orienten l’acció de govern i la gestió del centre
cap a la reducció, l’eliminació i la prevenció de deficiències, i cap a
l’excel·lència en el desenvolupament dels processos i la satisfacció de les
parts interessades.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia Interna
de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Coordinador de qualitat i formació continua de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Director
Dóna suport a la implantació del SGIQ com a eina per al
desenvolupament de la política de qualitat del centre i és l’encarregat de
supervisar la política i els objectius de qualitat del centre, així com les
seves revisions periòdiques.
SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020
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Coordinador de qualitat i formació continua
El Coordinador de qualitat i formació continua s’encarrega d’establir les
directrius per desenvolupar la política i els objectius de qualitat del
centre, d’elaborar les propostes de revisió així com de coordinar els
cursos per la formació continua del professorat de l’escola.










Defineix la política i els objectius de qualitat amb la supervisió i
suport del Director.
Fa d’enllaç entre l’Equip directiu i la Comissió de qualitat.
Presideix la Comissió de qualitat i coordina l’execució dels diferents
procediments del SGIQ.
Vetlla perquè tots els membres del centre tinguin accés al SGIQ i
als canvis que es produeixin durant la seva implantació i
desenvolupament.
Coordina i s’encarrega de la difusió pública del SGIQ de
l’ESCRBCC.
Coordina la informació sobre el SGIQ, els seus resultats i les
accions de millora proposades pels responsables dels procediments
i per la Comissió de qualitat.
Elabora un informe anual que reculli el funcionament del SGIQ, els
resultats i les noves propostes.
Recull la informació, les dades i els indicadors per realitzar
l’Informe de Seguiment de la Titulació.
Gestiona els cursos per la millora continua del professorat.

Comissió de qualitat
L’òrgan responsable del Sistema de Garantia Intern de Qualitat del és la
Comissió de qualitat de l’ESCRBCC.
Funcions de la Comissió de qualitat:
 Col·laborar amb la direcció del centre per posar en marxa i
modificar si cal els procediments que permetin el desenvolupament
de la Política de Qualitat de les titulacions.
 Realitzar el seguiment dels processos proposats al SGIQ i analitzar els
resultats.
 Proposar i analitzar les propostes de millora del SGIQ provinents
des de la mateixa comissió o des dels altres col·lectius implicats.
3.3. Grups d’interès
Aquest procés està adreçat a tots els grups d’interès de la comunitat
acadèmica: Equip directiu, Consell escolar, Claustre de professors,
estudiants i PAS. Per a determinades qüestions es pot consultar a
ocupadors o professionals de prestigi de l’àmbit de la Conservació i
Restauració.
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Els grups d’interès rebran la informació mitjançant les reunions
programades al llarg del curs acadèmic i establertes en la programació
general del centre, intranet (canal intern) i pàgina web (canal extern).
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Tenint en compte la legislació vigent (normativa del Departament
d’Educació sobre els ensenyaments artístics superiors), així com el
projecte de direcció i els criteris i directrius de l’Espai Europeu d’Educació
Superior, es defineix la Comissió de qualitat del centre, formada pel
Director, el Coordinador pedagògic, un professor (que actua de
Coordinador de qualitat), , un alumne i un representant del PAS.
Els integrants de la Comissió de qualitat són verificats pel Consell escolar
de l’ESCRBCC, el qual n’estendrà acta.
Un cop definida la Comissió de qualitat, i atenent la política de qualitat
del centre, es defineix el protocol de la política i els objectius de qualitat
del centre, essent el responsable de la definició el Coordinador de
qualitat i formació continua i el Director de l’ESCRBCC. El protocol és
aprovat per l’Equip directiu, amb el vistiplau del Consell escolar de
l’ESCRBCC.
Per la seva banda, el Coordinador de qualitat i formació continua
s’encarrega d’establir un pla de comunicació en què s’inclou el
compromís del centre amb el SGIQ i difon la política i els objectius de
qualitat del centre a tots els grups d’interès.
Els propietaris dels procediments són els encarregats de transmetre i
donar a conèixer a tots els responsables implicats les tasques a realitzar
per tal de que el desplegament del SGIQ sigui efectiu i s’aconsegueixin
els objectius de qualitat marcats per l’ESCRBCC i poden ser convocats a
les reunions de la Comissió de qualitat. Tanmateix, en les seves funcions
de propietaris, realitzen anualment un informe de seguiment del
procediment amb la recollida d’indicadors que lliuren al Coordinador de
qualitat i formació continua. Aquests informes i els indicadors ajuden a
conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de compliment dels
objectius previstos i com orientar les millores del procediment.
Finalment, la Comissió de qualitat recull i revisa anualment la informació
obtinguda dels diferents propietaris implicats i elabora, si s’escau, una
proposta de modificació i millora dels procediments o del protocol, la qual
serà presentada a l’Equip directiu i al Consell escolar del centre, i
retornarà als propietaris per a que la implanti durant el curs següent.
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L’informe de la Comissió de qualitat s’incorpora a l’Informe de Seguiment
de la Titulació (IST), doncs, mostra el grau d’implementació del SGIQ i la
seva idoneïtat (dimensió 4-IST).
Tota la documentació generada és gestionada d’acord
procediment 2_D1_PE_p2 Gestió de la documentació del SGQI.

amb

el

5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
Com ja s’ha indicat, el seguiment, revisió i millora del SGIQ és
responsabilitat de la Comissió de qualitat del centre i es basa en els
següents punts:
 Obtenció d’informació. La Comissió de qualitat recull els informes
anuals dels procediments elaborats pels seus propietaris.
 Anàlisi de la informació obtinguda. Valoració.
 Propostes de millora (requeriments i recomanacions) als
propietaris dels procediments, i seguiment de l’execució.
 Redacció de l’informe anual del SGIQ-ESCRBCC.
 Incorporació de l’informe anual a l’Informe de Seguiment de la
Titulació (IST).
Durant el procés de revisió anual del SGIQ es valora, doncs, la política
general de qualitat del centre per tal d’incorporar canvis, si s’escau. Pel
que fa als objectius, se’n fa un seguiment continuat per tal d’anar
corregint-los constantment. Aquests canvis també s’inclouran en la
revisió anual del SGIQ.
La Comissió de qualitat, en el seu informe fa constar el grau de
conformitat amb els resultats obtinguts sobre la política i objectius de
qualitat plantejats.
En cas que sigui necessari, s’incorporen els canvis i millores al SGIQESCRBCC, i s’informa a l’Equip directiu i al Consell escolar.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
Identificació del
registre
Informe anual de
seguiment, avaluació i
millora SGIQ de la
Comissió de qualitat de
l’ESCRBCC
Acta del Consell escolar
de l’ESCRBCC
SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020
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Secretari

Conservació

Suport

Permanent

Informàtic

Permanent

Paper i
informàtic
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7. FLUXGRAMA
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GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SGIQ

2_D1_PE_p2

PROCEDIMENT
GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SGIQ
2_D1_PE_p2
DIMENSIÓ 1: Política, objectius de qualitat i elements transversals del SGIQ
PROCÉS ESTRATÈGIC: Definició de la política i els objectius de qualitat del centre

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CQ)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

13

GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SGIQ

2_D1_PE_p2

1. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest procediment és establir els criteris de gestió de tota
la documentació específica generada pel desplegament del SGIQ al
centre, així com la seva aplicació, especialment pel que fa a:
• Revisió i classificació de documents
• Distribució de documents
• Gestió dels documents obsolets
Aquest procés és aplicat des del moment inicial de desplegament del
SGIQ, així com al final de cada curs acadèmic, moment en què
s’aprofitarà per a fer un balanç dels criteris, classificar definitivament la
documentació i conservar i difondre la que es consideri oportuna.
2. NORMATIVA
Marc normatiu extern i intern
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia Interna
de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1.Propietari
Coordinador de qualitat i formació continua de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Comissió de qualitat del centre
La Comissió de qualitat del centre s’encarrega d’establir els criteris de
gestió de tota la documentació específica generada pel desplegament del
SGIQ.
Coordinador de qualitat i formació continua del centre
És el responsable de gestionar tota la documentació específica generada
per l’aplicació del SGIQ a l’ESCRBCC, d’acord amb els criteris establerts
per la Comissió de qualitat.
Coordinador pedagògic
El Coordinador pedagògic de l’ESCRBCC col·labora amb al Coordinador
de qualitat i formació del centre i amb la Comissió de qualitat en la
gestió de la informació.
3.3. Grups d’interès
Aquest procés està adreçat a tots els grups d’interès del centre: Equip
directiu, Consell escolar, Claustre de professors, Comissió de qualitat,
estudiants i PAS.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
El procediment té com a punt de partida els criteris i les directrius de
qualitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior i deriva del procediment
SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020
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1_D1_PE_p1 Protocol de desplegament de la política i objectius de
qualitat de l’escola.
Així, doncs, un cop definida la Comissió de qualitat del centre i molt
especialment el professor que formarà part de la mateixa, es nomenarà
aquest professor com a Coordinador de qualitat i formació continua del
centre, assumint la responsabilitat de gestionar tota la documentació,
vetllar per la seva correcta classificació, conservació i difusió d’acord amb
els criteris definits per la Comissió de qualitat de l’ESCRBCC.
El Director, el Coordinador pedagògic i el Coordinador de qualitat i
formació del centre, treballen en estreta col·laboració per establir les
directrius, desenvolupar la política i els objectius de qualitat del centre i
desplegar un pla de comunicació en què s’inclou el compromís del centre
amb el SGIQ i es difon la política i els objectius de qualitat del centre, tal
com s’especifica al procediment 1_D1_PE_ p1 Protocol del desplegament
de la política i els objectius de qualitat de l’escola.
A proposta del Coordinador de qualitat i formació continua del centre i
amb l’assessorament del Coordinador pedagògic, la Comissió de qualitat
de l’ESCRBCC validarà la classificació i codificació de la documentació
proposada i es passarà a la seva posterior conservació, distribució,
publicació o destrucció. La Comissió de qualitat i posteriorment l’Equip
directiu validaran les decisions preses.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Coordinador de qualitat del centre, en la seva funció de propietari del
procediment vetlla pel correcte funcionament de cada una de les fases
del procediment i per la implantació de les millores acordades.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar, i
aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
El Coordinador de qualitat i formació continua en el seu informe anual
valora el grau d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat.
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Aquest document es presenta a l’Equip directiu i al Consell Escolar per a
la seva informació.
Les dades tant de l’informe del procediment com de l’informe de la
Comissió de qualitat s’incorporen a l’IST que es presenta al Consell
escolar per a la seva informació.
6. REGISTRES, DADES I
Identificació del
registre
Informe amb els
objectius anuals de la
Comissió de qualitat
Informe anual de la
Comissió de qualitat de
l’ESCRBCC
Informes de seguiment,
avaluació i millora del
procediment
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Coordinador de
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Conservació

Suport
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Informàtic

Coordinador
pedagògic

Permanent

Informàtic

Coordinador de
qualitat

Permanent

Informàtic

16

GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SGIQ

2_D1_PE_p2

7. FLUXGRAMA
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PERFIL D’INGRÈS DE L’ESTUDIANT I MECANISMES
D’INFORMACIÓ PREVIS A L’ADMISSIÓ

3_D1_pc_P1

PROCEDIMENT
PERFIL D’INGRÉS DE L’ESTUDIANT I MECANISMES
D’INFORMACIÓ PREVIS A L’ADMISSIÓ

3_D1_PC_p1
DIMENSIÓ 1: Política, objectius de qualitat i elements transversals del SGIQ
PROCÉS CLAU: Perfil d’ingrés i captació d’alumnat

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CP)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA
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PERFIL D’INGRÈS DE L’ESTUDIANT I MECANISMES
D’INFORMACIÓ PREVIS A L’ADMISSIÓ

3_D1_pc_P1

1. OBJECTIUS
Aquest procés descriu com l’ESCRBCC defineix el perfil d’ingrés més
adequat als objectius dels seus programes formatius i les actuacions
que es porten a terme per aconseguir cobrir l’oferta de places.
El present document és d’aplicació a les titulacions oficials que
imparteix l’ESCRBCC.
2.NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Coordinador pedagògic de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Coordinador pedagògic
Defineix el perfil d’ingrés, i realitza la revisió, actualització, difusió i
posada en marxa del Pla de promoció. S’ocupa també de l’anàlisi dels
resultats de les activitats del Pla de Promoció i de la verificació de les
accions correctores així com d’elaborar les propostes de millora i
difondre els resultats per a la rendició de comptes als grups d’interès.
Equip directiu
És el responsable de l’aprovació del perfil d’ingrés i del Pla de
Promoció.
Comissió de promoció
S’ocupa de la preparació del material de les diferents activitats de
promoció. La comissió està integrada per la Cap d’àrea d’atenció a
l’alumnat i beques, membres del professorat i és presidida pel
coordinador pedagògic.
3.3. Grups d’interès
Aquest procediment està adreçat principalment als futurs estudiants
de l’ESCRBCC. Altres grups d’interès afectats per aquest procediment
són els estudiants, el PD, el PAS, els ocupadors i la societat en
general.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Perfil d’ingrés dels estudiants del Títol
Conservació Restauració de Béns Culturals
SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020
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Anualment, el Coordinador pedagògic revisa, i modifica si s’escau, el
perfil d’ingrés més adequat perquè l’alumnat assoleixi en el temps
previst els objectius de la titulació que imparteix l’ESCRBCC, tenint en
compte, entre altres, els aspectes següents:
- L’entorn educatiu, social i professional.
- El programa formatiu.
- Les condicions d’accés que es defineixen a nivell estatal i autonòmic
i que es resumeixen en forma de requisits d’accés.
- La normativa acadèmica de l’ESCRBCC i la legislació vigent.
El perfil d’ingrés, un cop aprovat per l’Equip directiu, es difon a través
dels instruments de comunicació pertinents (pàgina web, fulletons,
xerrades...), per tal de facilitar l’accés a aquesta informació als grups
d’interès, en particular a aquelles persones que puguin ser estudiants
de les titulacions de l’ESCRBCC (tal i com s’exposa al procediment
32_D7_PC1_p1 Mecanismes de publicació d'informació dels
programes formatiu).
Mecanismes d’informació previs a l’admissió
El Coordinador pedagògic, com a responsable del Pla de promoció,
ratifica la idoneïtat i coordina les accions de promoció que es realitzen
a l’escola per donar a conèixer les titulacions que s’imparteixen, tant
pel que fa a la qualitat de l’ensenyament, els processos
d’aprenentatge i les metodologies docents utilitzades, com a les
sortides professionals.
El Pla de promoció de l’ESCRBCC el decideix l’Equip directiu. Les
accions de promoció s’organitzen, doncs, per la pròpia escola i es
programen tenint en compte l’estudi dels factors externs com l’entorn
social, econòmic i professional i el context de l’alumnat que ingressa
en el centre. També es tenen en compte factors interns com els
recursos disponibles, els resultats globals dels programes formatius,
etc.
Es porten a terme una sèrie d’activitats consolidades al llarg del
temps i que han donat un resultat positiu en tota la seva trajectòria:
- Xerrades informatives als IES i escoles que imparteixen Batxillerats
i Cicles Formatius de Grau Superior.
- Jornades de portes obertes.
- Participació en el Saló de l’Ensenyament.
- Promoció a través del portals específics d’informació d’ofertes
educatives.
- Presència a les xarxes socials (Facebook i Instagram).
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De cada acció de promoció realitzada queda com evidència la
informació generada (cartells, tríptics, vídeos, presentacions, etc.), i
es manté un registre d’activitats.
El procés de captació d’estudiants també es materialitza mitjançant
la pàgina web de l’ESCRBCC, on es donen a conèixer les
particularitats del centre, els estudis que s’imparteixen i tota la
informació necessària que pot interessar als grups d’interès
relacionats amb aquest procediment (tal i com s’exposa al
procediment 32_D7_PC1_p1 Mecanismes de publicació d'informació
dels programes formatiu).
Tanmateix, el Coordinador pedagògic atén individualment totes les
consultes que arriben al centre mitjançant altres vies (correu
electrònic, telefònicament o presencial).
Anualment, el Coordinador pedagògic recull i analitza els indicadors
sobre la idoneïtat d’aquest procediment que obté mitjançant
l’enquesta que coordina el Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i beques
als alumnes nouvinguts, on es pregunta específicament quina ha
estat la via d’informació que ha estat més efectiva per a decidir
realitzar aquests ensenyaments. L’anàlisi d’aquestes dades les
incorpora a l’informe que recull totes les accions realitzades dins el
Pla de promoció dels ensenyaments i l’escola.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Coordinador pedagògic en la seva funció de propietari del
procediment, vetlla pel correcte funcionament de cada una de les
fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020
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document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de
qualitat s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre
Perfil d’ingrés del TS en
Conservació Restauració
Perfil d’ingrés de l’alumnat de
Màster d’Ensenyaments Artístics
Enquestes alumnes nouvinguts
sobre la via d’informació
Informe de seguiment, avaluació i
millora del procediment

Responsable custòdia
Coordinador pedagògic

Conservació
Permanent

Suport
Informàtic

Coordinador pedagògic

Permanent

Informàtic

Cap d’àrea d’atenció a
l’alumnat
Coordinador de qualitat

Permanent
(resultats)
Permanent

Paper
Informàtic

DADES I INDICADORS
• Número de xerrades informatives.
• Número de persones que realitzen les visites durant les jornades de
portes obertes.
• Número de persones que reben informació al Saló de
l’Ensenyament.
• Número de visites als portals específics d’informació d’ofertes
educatives.
• Número de visites a les xarxes socials.
• Núm. de trameses d’informació per correu electrònic
• % d’estudiants matriculats segons vies d’accés a la informació de
l’escola.
• % grau de satisfacció jornades portes obertes.
• % increment dels seguidors del Facebook.
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7. FLUXGRAMA
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PROCEDIMENT
DISSENY, APROVACIÓ I IMPLANTACIÓ DELS PLANS
D’ESTUDI
4_D2_PE1_p1
DIMENSIÓ 2: Disseny i revisió dels programes formatius
PROCÉS ESTRATÈGIC: Garantia de la qualitat dels programes
formatius

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CE)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
Aquest procediment es desenvolupa partint de les directrius generals
normalitzades, on s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics
superiors, el contingut bàsic dels ensenyaments de Conservació i
Restauració de Béns Culturals i el Marc Espanyol de Qualificacions per
a l’Educació Superior (MECES).
La continuïtat del procediment es concentra en el redactat dels
documents de Verificació de l’ESCRBCC, tot seguint les indicacions,
guies i directrius de l’AQU fins arribar a l’acreditació de les titulacions.
El camí desenvolupat comporta un profund treball de l’equip docent,
liderat per la direcció del centre, que té en compte la justificació de la
implantació del títol i les especialitats així com els referents europeus
d’Educació Superior en l’àmbit de la Conservació i Restauració de
Béns Culturals, per tal de dissenyar unes titulacions que s’inclouen en
els estàndards i directrius de la qualitat dels EESS.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Cap d’estudis de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Cap d’estudis
És el responsable de vetllar pel procediment del disseny dels plans
d’estudis, en tant que és qui organitza i fa la seqüència temporal per
desenvolupar el procediment. Coordina les comissions que elaboren el
pla d’estudis del Títol Superior en Conservació Restauració i del
Màster.
Així mateix és qui gestiona el pla d’estudis, en tant que resol totes les
qüestions referides als crèdits que cursa l’estudiant tal i com s’exposa
en el procediment 11_D3_PC1_p3 Procediments de reconeixement,
transferència i validació de crèdits.
Coordinador pedagògic
És el responsable de la Coordinació de les àrees. Coordina l'elaboració
i actualització de plans docents i programacions didàctiques, així com
impulsa la revisió i millora dels mateixos.
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Supervisa les propostes de revisió i millora del pla d’estudis
elaborades per cada àrea, suggereix les propostes de revisió que creu
oportunes, traslladant-les després al Cap d’estudis en un informe.
Caps d’àrea
Formen part de la comissió que elabora el pla d’estudis del Títol
Superior en Conservació Restauració i traslladen als professors de la
seva àrea les propostes que es generen en aquesta comissió, així
com recullen les diferents propostes que elaboren els professors i les
traslladen a l’esmentada comissió. Igualment són part fonamental en
la revisió i millora del pla d’estudis, perquè és en les reunions que
convoquen mensualment amb el professorat de la seva àrea, on es
debat aquesta qüestió.
Professorat
El professorat agrupat en l’àrea és qui elabora i redacta els diferents
continguts del pla d’estudis.
Tanmateix és part directament relacionada amb la revisió i millora
del pla d’estudis, perquè és qui porta a terme el currículum i les
assignatures que el configuren. Per això, la seva opinió i criteri és
cabdal a l’hora de fer-ne canvis per a la millora. També poden formar
part de les comissions que elaboren els plans d’estudis, tant si són
interns com externs, en tal cas poden actuar com assessors.
Té una especial participació en el cas del disseny del pla d’estudis del
màster aquell professorat que és Doctor.
3.3. Grups d’interès
Aquest procediment està adreçat a l’alumnat, en tant que n’és el
receptor d’aquest i que es materialitza a la pràctica en el grau de
satisfacció i assoliment dels aprenentatges que estructuren el pla
d’estudis.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
El procés s’estableix en diferents seqüències, des de l’establiment
dels continguts normatius del pla d’estudis del Títol Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals i del Màster en
Ensenyament artístics fins a l’aprovació, verificació, publicació i
acreditació dels mateixos.
Tot aquest desenvolupament es troba emmarcat en un context
normatiu que, a través de les diferents lleis i decrets (esmentats als
marc normatiu extern), possibilita que l’ESCRBCC desenvolupi els
plans d’estudis de les seves titulacions.
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El procés normatiu
Aquest apartat fa referència al marc legal que determina els plans
d’estudi i que és recollit a l’apartat de normativa del Manual de
qualitat del Sistema de Garantia Interna de Qualitat.
El procés de treball del centre
Treball previ
L’Equip Directiu impulsa i realitza la revisió de l’oferta formativa de
l’Escola, tenint en compte els següents aspectes:
 Legislació d’àmbit estatal i autonòmic.
 Dades i estudis sobre la demanda potencial del títol.
 Estudis sobre la inserció laboral assolida fins a l’actualitat.
 Relació de la proposta amb les característiques socioeconòmiques
de la zona d'influència del títol i interès per a la societat.
 Anàlisi del programa formatiu existent.
 Anàlisi comparada de programes de formació d'institucions de
qualitat reconeguda.
 Establiment de relacions i contactes amb institucions i grups que
puguin considerar-se referents de qualitat de la proposta que es
realitza.
 Potencialitat interna (àrees d'especialització en totes les
especialitats contemplades a la titulació).
 Grau de lideratge i suport interns per portar a terme la proposta.
 Els recursos humans i materials disponibles.
Elaboració del pla d’estudis
Prenent els referents normatius com a punt de partida i les guies,
directrius i recomanacions de l’AQU, l’ESCRBCC inicia el procés de
redactat del vigent pla d’estudis.
Per a l’elaboració dels seus plans d’estudis l’ESCRBCC crea comissions
que es reuneixen periòdicament.
D’altra banda, les àrees de l’ESCRBCC es reuneixen per separat un
cop al mes per tal de reflexionar sobre el pla d’estudis del Títol
Superior i fer propostes. Aquestes reunions són claus en el procés de
consulta intern de l’ESCRBCC perquè en elles és on es discuteix i
treballa els continguts del pla d’estudis i les diferents competències
(generals, transversals, específiques) que són el marc on
s’enquadraran les diferents matèries i assignatures.
Finalment, alguns aspectes del pla d’estudis són discutits i valorats
per la totalitat del professorat en diverses sessions de Claustre
celebrades al llarg del curs, amb la voluntat que qualsevol professor
SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020
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pugui aportar les seves opinions a l’hora d’elaborar el pla d’estudis,
així com per contrastar conjuntament les opinions de les diverses
àrees de forma interdisciplinària.
Respecte la revisió del pla docent del Màster, es recull les
observacions del professorat que l’imparteix a finals de curs per
incorporar les oportunes modificacions.
Per a l’elaboració de diversos aspectes dels plans d’estudis es compta
amb l’assessorament extern de diferents professionals del món de
l’ensenyament artístic i amb les directrius d’un equip d’experts format
per diferents professors provinents del món universitari adequat a les
necessitats formatives, laborals i de context de l’àmbit de la
Conservació Restauració.
El Cap d’estudis realitza l’anàlisi de les assignatures i de les
metodologies utilitzades en el pla d’estudis a extingir per tal de poder
definir el còmput d’hores de dedicació.
Per tant, es pot concloure que, a l’hora d’elaborar el pla d’estudis del
Títol Superior en Conservació Restauració i del Màster, s’ha aplicat un
model de consulta intern el més ampli i integrador possible,
contrastat amb diversos referents externs.
El document de Verificació
El pla d’estudis i l’organització del Títol Superior i del Màster estan
recollits en els documents de Verificació, atès que les propostes de
nous ensenyaments s’han de sotmetre a un procés d’avaluació ex
ante (anomenat verificació) per obtenir el vist-i-plau i l’aprovació per
part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya. Qualsevol canvi del document de Verificació cal
comunicar-ho a l’AQU per la seva aprovació.
Els documents interns d’informació
Per a l’elaboració de la proposta dels apartats referents a la
planificació de les assignatures del curs escolar de la Guia de
l’estudiant, el Cap d’estudis comunica als Caps d’àrea el pla d’estudis
aprovat per tal que aquests facin la proposta d’assignació de
professors responsables i puguin planificar les assignatures, tal i com
s’exposa
en
els
procediments
8_D2_PC_p1
Planificació
i
desenvolupament de metodologies d’ensenyament-aprenentatge i
9_D2_PC_p2 Planificació i avaluació del procés d’ensenyamentaprenentatge.
Tots els aspectes de l’organització acadèmica tenen la seva
materialització en la Guia de l’estudiant que es publica a la web i a la
plataforma Moodle del Centre.
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Un cop aprovat el pla d’estudis del Títol Superior en Conservació
Restauració i del Màster en Ensenyaments Artístics es fa visible per a
tots els grups d’interès es publica al Web del centre i a la plataforma
Moodle, tal i com s’exposa en les procediments 31_D7_PC1_p1
Mecanismes de publicació d’informació dels programes formatius i
32_D7_PC2_p1 Mecanismes de retiment de comptes dels programes
formatius.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Cap d’estudis en la seva funció de propietari del procediment,
vetlla pel correcte funcionament de cadascuna de les fases del
procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.

6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
Identificació del
registre
Actes de les reunions
d’àrea del Títol Superior
Enquesta d’inserció laboral
Enquesta de satisfacció de
l’alumnat del Títol Superior
i del Màster
Enquesta de satisfacció del
personal docent del Títol
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Responsable custòdia

Conservació

Caps d’àrea

Permanent

Coordinador de
pràctiques
Coordinador pedagògic

permanent

Coordinador pedagògic

Permanent

Permanent

Suport
Informàtic i
paper
Informàtic i
paper
Informàtic i
paper
Informàtic i
paper
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Superior i del Màster
Enquesta sobre la
satisfacció dels titulats.
Guia de l’estudiant
Plans docents de les
diferents matèries del Títol
Superior i del Màster
Programacions de les
assignatures del Títol
Superior i del Màster
Documents de Verificació
de les titulacions
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Coordinador pedagògic

Permanent

Informàtic i
paper
Informàtic i
paper
Informàtic i
paper

Coordinador pedagògic

Permanent

Coordinador pedagògic

Permanent

Coordinador pedagògic

Permanent

Informàtic i
paper

Director

Permanent

Informàtic i
paper

DADES I INDICADORS
Per tal de poder fer un seguiment acurat del desenvolupament de les
titulacions, tenim en compte els següents indicadors:
• Característiques dels estudiants de nou ingrés i de les proves
d’accés.
- Places ofertes, les vies i qualificacions dels alumnes amb
les quals s’hi accedeix, etc.
- Característiques personals (per exemple, dedicació a
temps complet o parcial, inserció al món laboral).
• Recursos humans, materials i organitzatius o de planificació docent:
- Tipus de professorat (interins, funcionaris, catedràtics, doctors,
que imparteixen les titulacions).
•Nombre d’estudiants que acaben la titulació, el nombre d’anys que
hi esmercen, la seva inserció laboral, l’opinió de tots els agents
implicats, etc.
•Resultats acadèmics del Títol superior i del Màster.
•Resultat de les enquestes de satisfacció dels estudiants del Títol
superior i del Màster.
•Resultat de les enquestes de satisfacció del professorat del Títol
superior i del Màster.
•Resultats de les enquestes d’inserció laboral dels titulats.
•Resultats de les enquestes de satisfacció dels titulats.
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1. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest procediment és fer un seguiment acurat del
desenvolupament de les titulacions, per això s’estableix un protocol
de revisió i avaluació que permet observar acuradament la
implantació per cursos del pla d’estudis i, si s’escau, aportar les
millores oportunes per la seva correcta implantació.
Aquesta observació es fonamenta en l’anàlisi de dades i indicadors i
l’elaboració de propostes de millora que serveixen per corregir les
desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu
desenvolupament ordinari.
El document final on es reflectirà aquest procediment és l’IST.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1.Propietari
Cap d’estudis de l’ESCRBCC.
3.2.Responsabilitats
Cap d’estudis
És el responsable de vetllar pel procediment de revisió i avaluació
dels plans d’estudi en tant que és qui organitza i fa la seqüència
temporal per desenvolupar el procediment.
Així mateix és qui proposa a l’Equip directiu, en base als informes que
li aporten els Caps d’àrea, a través del Coordinador pedagògic i la
Comissió de qualitat, les millores oportunes referides a l’aplicació del
pla d’estudis.
Qualsevol canvi s’ha de comunicar a l’AQU per la seva posterior
aprovació i, si s’escau, revisar i modificar els documents de Verificació
de les titulacions.
Coordinador pedagògic
És el responsable de la coordinació de les àrees i, per tant, de
programar la revisió del pla d’estudis en el calendari de reunions
mensual establert.
Coordina l'elaboració i actualització de plans docents i programacions
didàctiques, així com impulsa la revisió i millora dels mateixos.
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Supervisa les propostes de revisió i millora del pla d’estudis
elaborades per cada àrea, suggereix les propostes de revisió que creu
oportunes, traslladant-les després al Cap d’estudis en un informe.
Revisa els plans docents de les assignatures de Màster en
Ensenyaments Artístics juntament amb els professors involucrats,
interns o externs, al final de curs per concretar els canvis i les
propostes de millora i ho trasllada al Cap d’estudis en un informe.
Caps d’àrea
Són els responsables, a les seves respectives àrees, de conduir el
debat i anàlisi de millora d’implantació del pla d’estudis.
Són els encarregats de recollir, analitzar i valorar els informes de
valoració docent que els professors fan de cada assignatura.
Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i beques
És el responsable, segons les indicacions del Coordinador pedagògic,
de convocar les reunions de professors de l’ESCRBCC, per tractar
temes específics de coordinació i seqüenciació de continguts entre els
cursos comuns i els cursos de l’especialitat del Títol Superior en
Conservació Restauració.
Professorat
El professorat és part directament relacionada amb la revisió i millora
del pla d’estudis, perquè és qui porta a terme el currículum i les
assignatures que el configuren. Per això, la seva opinió i criteri és
cabdal a l’hora de fer-ne canvis per a la millora.
Les seves valoracions i indicadors són recollits a l’informe de
valoració docent que realitza de cada assignatura.
3.3. Grups d’interès
Aquest procediment està adreçat a l’alumnat, en tant que n’és el
receptor directe d’aquest perquè de les millores realitzades com a
conseqüència de la revisió i avaluació de la implantació dels plans
d’estudis en seran els principals beneficiaris.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
El Coordinador pedagògic, com a responsable del procés, és qui
proposa als Caps d’àrea el tractament dels temes que s’han de
debatre a les reunions mensuals d’àrea.
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El Cap d’àrea fa un informe anual sobre les conclusions de l’àrea, així
com dels suggeriments de millora respecte a la implantació del pla
d’estudis.
Revisió i avaluació dels plans docents
El marc en què es desenvolupen les revisions de continguts i
estructura del pla d’estudis és a les reunions mensuals de cada àrea i
en els informes de valoració docent de les assignatures que els
professors realitzen de cada assignatura. El Cap d’àrea recull aquests
informes i en fa un recull a l’informe anual de seguiment docent. Els
resultats que se n’extreuen i que recull el Coordinador pedagògic,
són informats al Cap d’estudis qui, com a propietari fa l’informe anual
de seguiment del procediment.
Amb la informació i les dades subministrades, el Cap d’estudis fa les
esmenes que creu oportunes al procediment, tenint en compte el
context normatiu extern i, si s’escau, dóna el vist-i-plau als canvis
que es proposen i ho presenta a la reunió de l’Equip directiu per tal
de contrastar i aprovar la proposta de millora.
Les modificacions d’aquest procediment són comunicades al Consell
escolar del centre perquè en doni la seva aprovació, si s’escau.
Aquestes modificacions es veuran reflectides a tots els documents de
normativa interna del centre, així com a l’IST.
Si es detecta la necessitat d’incorporar alguna titulació addicional o
modificar alguna de les que ja imparteix, l’Equip directiu ho proposarà
al Consell escolar del centre per al seu debat i aprovació.
Si és així, la proposta s’elevarà a la consideració del Departament
d’Educació per a la seva aprovació i les modificacions del document
de Verificació s’enviaria a l’AQU per la seva aprovació.
A més a més, es calculen els indicadors de rendiment,
abandonament, graduació, eficiència i durada dels estudis per cohort,
segons els paràmetres indicats per AQU-Catalunya, tal com
s’especifica en el procediment 27_D6_PC_P1 Gestió i anàlisi dels
resultats acadèmics i de la satisfacció dels estudiants. El Cap
d’estudis, com a propietari del procediment relacionat és el
responsable d’analitzar aquests indicadors, els inclou a l’informe
anual del seu procediment en concret, els inclou a l’IST i es fan
públics a la pàgina web del centre.
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat
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5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Cap d’estudis en la seva funció de propietari del procediment,
vetlla pel correcte funcionament de cada a de les fases del
procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de
qualitat s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre
Actes de les notes emeses per la
Junta d’avaluació del Títol
Superior i del Màster
Actes de les reunions d’àrea del
Títol Superior
Actes de les reunions
específiques de coordinació de
cursos comuns amb les
especialitats del Títol Superior
Actes del Consell escolar del Títol
Superior
Enquesta d’inici de curs del Títol
Superior

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

Responsable
custòdia
Secretari

Conservació

Suport

Permanent

Informàtic i
paper

Caps d’Àrea

Permanent

Informàtic

Cap d’àrea
d’atenció a
l’alumnat i beques

Permanent

Informàtic

Secretari

Permanent

Informàtic

Cap d’àrea
d’atenció a
l’alumnat i beques

Permanent

Informàtic i
paper
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Enquesta de satisfacció de
l’alumnat del Títol Superior i del
Màster
Enquesta de satisfacció del
personal docent del Títol
Superior i del Màster
Enquesta sobre la situació
laboral dels titulats.
Informe de seguiment docent.
Anual / semestral
Plans docents de les diferents
matèries del Títol Superior i del
Màster
Programacions de les
assignatures del Títol Superior i
del Màster
Informe del Coordinador
pedagògic sobre la revisió dels
plans d’estudi

Coordinador
pedagògic

Permanent

Informàtic

Coordinador
pedagògic

Permanent

Informàtic

Coordinador
pedagògic
Coordinador
pedagògic
Coordinador
pedagògic

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

Coordinador
pedagògic

Permanent

Informàtic

Cap d’estudis

Permanent

Informàtic

DADES I INDICADORS
Per tal de poder fer un seguiment acurat del desenvolupament de la
titulació, tenim en compte els següents indicadors que s’obtenen de
les diferents enquestes i informes reflectits en els registres.






Indicadors dels resultats acadèmics (Taxa de rendiment,
d’abandonament, d’eficiència i durada dels estudis per cohort).
Indicadors de satisfacció dels estudiants.
Indicadors de satisfacció del professorat.
Indicadors d’inserció laboral.
Indicadors de satisfacció amb la titulació.

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

40

REVISIÓ I AVALUACIÓ DEL
DESENVOLUPAMENT DELS PLANS

5_D2_PE1_p2

D’ESTUDI

7. FLUXGRAMA

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

41

REVISIÓ I AVALUACIÓ DEL
DESENVOLUPAMENT DELS PLANS

5_D2_PE1_p2

D’ESTUDI

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

42

ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS

6_D2_PE1_p3

PROCEDIMENT
ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS
6_D2_PE1_p3
DIMENSIÓ 2: Disseny i revisió del programes formatius
PROCÉS ESTRATÈGIC: Garantia de la qualitat dels programes formatius

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CE)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

43

ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS

6_D2_PE1_p3

1. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest procediment és descriure la sistemàtica per
realitzar l’acreditació oficial periòdica de les titulacions que imparteix
l’ESCRBCC, segons el programa AUDIT-EAS, acordat entre el
Departament d’Educació i AQU Catalunya.
L’acreditació de les titulacions és la comprovació abans de 6 anys de
la implantació del títol, que els plans d’estudis s’estan duent a terme
tal i com s’han planificat a la Memòria de Verificació de la titulació, a
partir de la creació d’un Comitè d’avaluació interna (CAI), de
l’elaboració de l’Autoinforme (AI), i de la visita d’un Comitè
d’avaluació externa (CAE).
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1.Propietari
Director de l’ESCRBCC.
3.2.Responsabilitats
Director
És el responsable de vetllar pel procediment d’acreditació de les
titulacions, en tant que és qui organitza i fa la seqüència temporal per
desenvolupar el procediment.
Comitè d’Avaluació Interna (CAI)
El Director, amb el consens de l’Equip directiu, nomena oficialment el
CAI. Es considera adequat que el CAI estigui constituït per la mateixa
Comissió de qualitat del centre.
El CAI és l’encarregat d’organitzar les activitats per elaborar l’AI i
preparar la visita externa. Per fer-ho, es nodreix dels resultats i
evidències de tots els procediments.
3.3. Grups d’interès
Aquest procediment està adreçat a tot l’alumnat, en tant que n’és el
receptor directe d’aquest perquè de les millores realitzades com a
conseqüència de l’acreditació en serà el principal beneficiari. També
està adreçat al PD i al PAS com a membres de la comunitat
educativa, i als ocupadors com a receptors dels titulats.
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4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
En aquest apartat es descriu el procediment que es du a terme per a
l’elaboració de l’AI, des de l’etapa de definició de la metodologia a
seguir, passant per la redacció i revisió, fins a la fase d’exposició
pública, finalitzant amb la recollida de les propostes de millora.
El procediment de l’Acreditació està vinculat estretament al
procediment de seguiment de la titulació 5_D2_PE1_p2 Revisió i
avaluació del desenvolupament dels plans d’estudi. El procediment de
reflexió i millora contínua, ha de culminar amb la validació externa
dels resultats mitjançant l’acreditació.
Per al desenvolupament d’aquest procediment cal tenir en compte al
màxim nombre de grups d’interès de l’escola, en la creença que
l’escola és un espai de sinèrgies i que només treballant de manera
col·laborativa es pot aspirar a crear un espai acollidor, viu i eficaç.
Així, doncs, l’AI s’ha d’elaborar treballant en xarxa per part dels
diversos col·lectius que constitueixen l’ESCRBCC: el Consell escolar,
la Comissió de qualitat, les diferents àrees que composen el Claustre
de professors, els alumnes i exalumnes, el PAS i els ocupadors.
Constitució del Comitè d’Avaluació Interna (CAI)
El director, amb el consens de l’Equip directiu nomena oficialment el
CAI. En reunió del Consell escolar s’aprova i es comunica al Claustre.
El CAI queda constituït de la següent manera:
•
•
•
•
•

Director del centre
Coordinador de qualitat i formació continua
Coordinador pedagògic
Representant del PAS
Representat de l’alumnat

Sistemàtica de recollida d’informació
L’AI és el recull de les dades i de la seva anàlisi, tant del centre, com
de les titulacions que s’imparteixen. Comprèn dades quantitatives i
qualitatives, indicadors, procediments i resultats de tota l’activitat del
centre i del pla formatiu.
A més a més, el procés de realització de l’AI té l’objectiu de conduir al
centre a la reflexió i a l’acció responsable que se’n desprèn, per
desenvolupar un camí cap a la millora contínua dels ensenyaments
que imparteix l’ESCRBCC.
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Elaboració de l’AI
L’AI del centre integra i substitueix els IST de les titulacions que
s’han de sotmetre a acreditació. Per tant, a l’autoinforme és
l’avaluació de la qualitat d’una titulació segons els estàndards per a
l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu:
• Qualitat del programa formatiu
• Pertinència de la informació pública
• Eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat
• Adequació del professorat al programa formatiu
• Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge
• Qualitat dels resultats dels programes formatius
A més, ha de contenir, convenientment actualitzat, el pla de millora
de les titulacions.
Es constitueix un equip d’entre els membres del CAI encarregat de
redactar l’autoinforme, el Director, el Coordinador de qualitat i
formació continua i el Coordinador pedagògic, que en reunions
setmanals actualitzen l’elaboració de l’AI i fixen el calendari de
reunions amb la resta de col·lectius involucrats.
Cada membre de l’equip redactor es fa responsable dels apartats i
estàndards que els hi són més propers per les funcions que ocupen
en el centre. L’AI queda distribuït de la següent manera:
• Director del centre: 1: Presentació del centre; Estàndard 4:
Adequació del professorat al programa formatiu; Estàndard 6:
Qualitat dels resultats dels programes formatius.
• Coordinador pedagògic: 0: Dades identificatives bàsiques;
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu; Estàndard 2:
Pertinència de la informació pública.
• Coordinador de qualitat i formació continua: 2: Procés d’elaboració
de l’autoinforme; Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia
interna de la qualitat; Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a
l’aprenentatge.
Així mateix cadascú realitza les propostes de millora i la taula
d’evidències que està relacionada amb els estàndards de l’AI que
treballa. Les evidències per afegir o annexar a l’AI han d’estar
vinculades a cada estàndard, i han d’estar disponibles i accessibles
per als membres del CAE.
D’altra banda, perquè el resultat sigui unitari, l’AI es treballa
conjuntament en les sessions setmanals de l’equip redactor.
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La Coordinadora de qualitat i formació continua és l’encarregada
d'aixecar acta de totes les reunions del CAI.

Exposició pública
Fruit del plantejament col·lectiu de la realització d’aquest AI, es
realitzen reunions amb els diferents col·lectius del centre, com el
Consell Escolar i el Claustre de professors, on s’informa del procés
d’acreditació de la titulació i de l’AI per permetre la seva exposició,
valoració i recollida de les propostes de millora d’aquests grups
d’interès.
L’AI es publica a la pàgina web de l’escola i s’envia per correu
electrònic a tots els grups d’interès.
El procés es dóna per acabat una vegada ha finalitzat el període
d’audiència oberta. En aquest període, tots els membres de la
comunitat educativa han rebut l’AI: alumnes, professors, membres
del PAS i del Consell escolar, exalumnes i ocupadors, per a què tots
ells puguin fer la seva aportació i sigui un document de tots.
Validació final i remissió a l’AQU
Es recullen totes les esmenes pertinents i es realitza la darrera versió
de l’AI, degudament aprovada pels òrgans institucionals (Comissió de
qualitat, Consell escolar i Claustre), i finalment es lliura a l’AQU
Catalunya i al Departament d’Educació.
Sol·licitud d’acreditació
L’ESCRBCC sol·licita oficialment l’Acreditació a l’AQU Catalunya. La
sol·licitud d’acreditació s’ha de presentar, com a norma general, sis
mesos abans, de la data límit d’acreditació de la titulació.
Constitució del CAE
L’AQU informa a l’ESCRBCC, de la constitució i del CAE.
Visita externa del CAE
L’AQU juntament amb el CAE elabora l’agenda de la visita externa El
CAE porta a terme la visita i s’entrevista amb totes aquelles persones
o òrgans que consideri oportú.
El CAE redacta el seu informe, que far arribar al CAI. Posteriorment
s’obrirà un període d’al·legacions, i finalment el CAE redacta l’informe
definitiu, que lliura al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
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Implementació de les millores

L'Equip directiu és el responsable d'engegar el procés de millores
proposades a l’AI en benefici de la qualitat de les titulacions que
imparteix l’ESCRBCC.

5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
Aquest procediment es revisarà en el moment que s’iniciï qualsevol
període d’acreditació de les titulacions, introduint les actualitzacions o
millores, si escau.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre

Responsable
custòdia
Secretari

Conservació

Coordinador qualitat

Permanent

Actes reunions CAI

Coordinador qualitat

Permanent

Actes reunions Àrees

Caps d’Àrea

Permanent

Actes Claustres

Secretari

Permanent

Autoinforme

Comissió qualitat/CAI

Permanent

Informe CAE

Comissió qualitat/CAI

Permanent

Acta Consell escolar
aprovació CAI
Acta Comissió de Qualitat

Permanent

Suport
Informàtic
paper
Informàtic
paper
Informàtic
paper
Informàtic
paper
Informàtic
paper
Informàtic
paper
Informàtic
paper

DADES I INDICADORS
Totes les dades i indicadors fruit dels informes dels procediments del
SGIQ_ESCRBCC que s’utilitzen per elaborar l’AI.
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(falta)
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ORGANITZACIÓ ACADÈMICA I DISTRIBUCIÓ
DELS RECURSOS
7_D2_PE2_p1
DIMENSIÓ 2: Disseny i revisió dels programes formatius
PROCÉS ESTRATÈGIC: Planificació acadèmica

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CE)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
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1. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest procediment és exposar els mecanismes
d’organització, així com els protocols seguits per fer aquesta
organització, tant acadèmica com de distribució de recursos.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Cap d’estudis de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Cap d’estudis
És el responsable de proposar i dur a terme les accions educatives i
d’organització acadèmica de l’escola.
Coordinador pedagògic
És el responsable de coordinar les diferents accions educatives tot
emprant els mitjans d’organització del centre. D’ell depenen els Caps
d’àrea, els Tutors de curs, el Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i
beques i el Tutor de pràctiques.
Equip directiu
És el responsable d’establir el protocol d’organització acadèmica
segons la normativa vigent.
Secretari
Realitza accions educatives i d’organització escolar que influeixen
directament en la coordinació dels processos d’ensenyamentaprenentatge.
3.3. Grups d’interès
Els grups d’interès implicats en aquest procediment són,
principalment els estudiants, així com el PD i el PAS, és a dir, tota la
comunitat educativa.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
El pla d’estudis del Títol Superior en Conservació i Restauració de
Béns Culturals i del Màster en Ensenyaments Artístics Superiors,
s’articula en matèries o unitats acadèmiques organitzatives,
integrades per una o més assignatures.
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A partir de la normativa d’àmbit estatal publicada sobre l’organització
de les matèries, s’ha estructurat el pla d’estudis en matèries de
formació bàsica i matèries obligatòries a cada especialitat, així com
els seus descriptors i el nombre de crèdits corresponents.
Les matèries del TS s’han distribuït en quatre àrees: Conservació i
restauració, Ciències i tecnologies, Humanitats i Plàstica.
Donada l’especialitat de les matèries del Màster no s’han estructurat
per àrees sinó per continguts.
Finalment, a partir de les competències o continguts, cada matèria
s’ha estructurat en assignatures.
Tot tenint en compte que els recursos humans venen determinats pel
Departament d’Educació, administrador titular de l’Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, el cap
d’estudis, organitza anualment la distribució dels horaris lectius de
cada assignatura i curs en funció del tipus de professorat que pot
impartir una assignatura i dels espais que disposa per fer-ho.
Així mateix pel Títol Superior té en compte la vinculació del
professorat respecte al centre, és a dir, si és catedràtic, professor
funcionari, professor interí o professor substitut. Per al Màster es té
en compte també a professionals externs.
També té en compte que les assignatures siguin impartides per
docents experimentats en la matèria, tant per la seva titulació com
per la seva experiència professional en l’àmbit, essent aquest aspecte
un dels punts forts del centre.
El Cap d’estudis assigna també el tutor de cada grup o curs i té en
compte que l’acció tutorial és més fàcil pel tutor si imparteix docència
en el bloc curricular de l’estudiant. Preferiblement, és un professor
amb experiència en docència i que té capacitat per establir una bona
comunicació amb els estudiants.
En el cas del Màster aquesta funció és exercida pel Coordinador de
Màster.
De la mateixa manera distribueix les aules i tallers, tot tenint en
compte la idoneïtat amb les assignatures que s’han d’impartir i la
normativa externa que regula aquests espais tal i com es descriu al
procediment 24_D5_PS1_p1 Gestió, manteniment i millora de
recursos materials i serveis.
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Amb aquests paràmetres el Cap d’estudis distribueix les assignatures,
professors i aules en l’horari setmanal establert per a cada grup i
curs, que abasta la franja horària.
En el cas dels tutors i coordinadors els horaris també contemplen una
dedicació setmanal d’atenció a l’alumnat o de treball de coordinació
d’àrea.
Els horaris són presentats al claustre de professors i aprovats, a l’inici
de curs.
Després de l’aprovació, cada professor signa el seu horari i una còpia
del mateix s’enregistra a l’escola i una altra còpia s’adreça al CEB,
restant a disponibilitat de l’Inspector del centre.
Finalment els horaris de cada curs són exposats a la pàgina web del
centre i es proporcionen en paper a l’alumnat de cada curs a través
dels tutors o coordinadors.
Els cursos de formació que s’imparteixen en el centre, es realitzen en
horari de tardes, sense interferir en l’horari de classes de les
titulacions
de l’escola i són impartits per professorat d’altres institucions o
centres i, si s’escau compten amb la participació o supervisió de
professorat de l’escola.
Per tal de fer un seguiment del curs acadèmic, mensualment, el
Coordinador pedagògic s’encarrega de convocar els Caps d’àrea,
perquè aquests convoquin les respectives reunions d’àrea.
Aquestes reunions mensuals són cabdals per a la coordinació dels
processos d’ensenyament-aprenentatge ja que és on s’elaboren i/o
modifiquen els plans docents anuals, s’aproven les programacions
anuals de les assignatures i es treballa sobre els aspectes importants
que han d’ajudar a millorar l’activitat docent o el funcionament de
l’escola.
Els Caps d’àrea són els encarregats, abans d’iniciar el semestre, de
revisar i aprovar, conjuntament amb el Coordinador pedagògic, les
programacions de les assignatures que conformen el pla d’estudis. Un
cop aprovades les programacions queden a disposició de tot l’equip
docent.
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Abans de cada sessió d’avaluació semestral, des de la Coordinació
pedagògica es convoquen les reunions de preavaluació, on es tracten
aspectes relacionats amb l’aprenentatge i el seguiment dels alumnes,
sobretot d’aquells que requereixen una atenció especial, tal i com
s’exposa al procediment 9_D2_PC_p2 Planificació i avaluació del
procés d’ensenyament-aprenentatge.
El Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i beques és qui convoca les
reunions de tutors. La periodicitat varia en funció de les necessitats.
Es convoquen tantes reunions com es creuen necessàries per aportar
propostes de millora al PAT del centre. Se’n recomana una a inicis del
període lectiu un altra a mig curs i una quan finalitza, per fer-ne la
valoració. Quan es considera convenient, es fan reunions de
seguiment.
Respecte la valoració i seguiment del Màster es fa una reunió a
principis de curs i una altra al final. En aquestes reunions assisteixen
el Coordinador del Màster, el Coordinador del TFM, el Cap d’estudis i
el Coordinador de pràctiques.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Cap d’estudis en la seva funció de propietari del procediment,
vetlla pel correcte funcionament de cada una de les fases del
procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquests informes per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.
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Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de
qualitat s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre
Responsable
custòdia
Actes de les reunions de les
Cap d’àrea de
àrees
cadascuna de les
àrees de l’escola
Actes de les reunions de tutors Coordinador
pedagògic
Actes de les reunions
Coordinador
d’avaluació
pedagògic
Enquesta de satisfacció del
Coordinador
personal docent
pedagògic
Enquesta de valoració docent.
Coordinador
Semestral
pedagògic
Horaris del curs acadèmic dels
Cap d’estudis
diferents cursos de les
titulacions
Horaris del professorat
Cap d’estudis

Conservació

Suport

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

Permanent
Permanent

Informàtic
i paper
Informàtic

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic
i paper

Permanent

Informàtic
i paper

INDICADORS
Els percentatges dels diferents indicadors s’extreuen a partir de les
ítems de les enquestes de:
• L’enquesta de valoració docent. Semestral.
• L’enquesta de satisfacció del personal docent.

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

56

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA I
DISTRIBUCIÓ

7_D2_PE2_p1

DELS RECURSOS

7. FLUXGRAMA
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PROCEDIMENT
PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
METODOLOGIES D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
8_D2_PC_p1
DIMENSIÓ 2: Disseny i revisió dels programes formatius
PROCÉS CLAU: Metodologia de l’ensenyament i l’avaluació

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CP)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
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1. OBJECTIUS
L’objectiu general d’aquest procediment és la descripció de la
planificació
de
les
diferents
metodologies
d’ensenyamentaprenentatge que s’apliquen a les titulacions que s’imparteixen a
l’ESCRBCC per tal de garantir-ne el seu correcte desenvolupament,
així com la seva eficàcia didàctica.
Aquest procediment té en compte la normativa vigent.
Així mateix formen part d’aquest procés els objectius específics:
 Aplicar les metodologies docents que condueixen a l’ensenyament
basat en l’assoliment de competències i en l’aprenentatge de
l’alumnat.
 Emprar les metodologies adients per tal d’oferir un aprenentatge
proper a la realitat professional.
 Fer ús de les metodologies didàctiques més adients per cada matèria
i les assignatures que la formen.
 Fomentar la interdisciplinarietat i la col·laboració entre els diferents
departaments, àrees i/o especialitats.
 Utilitzar recursos externs al centre per incorporar-los a l’activitat
docent de l’escola, tot fomentant la cooperació i intercanvi de
coneixements i experiències amb altres organismes relacionats amb
la conservació i restauració del patrimoni.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Coordinador pedagògic de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Coordinador pedagògic
És el responsable de coordinar les àrees, l'elaboració i actualització de
plans docents, les programacions didàctiques. Supervisa la proposta
elaborada per cada àrea, i suggereix les propostes de revisió que
cregui oportunes.
Caps d’àrea
L’establiment de les diferents metodologies didàctiques a les matèries
i assignatures que configuren el pla d’estudis és responsabilitat, en
primer lloc, de cada Cap d’àrea que, a través de les diferents
reunions amb els professors de les seves àrees, coordina i vetlla, en
funció de les característiques pròpies de cada matèria i assignatura,
per la correcta distribució d’aquestes metodologies.
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Professorat
Aquest procediment té també com a responsable al professorat que
ha d’impartir les diferents assignatures i que participa, a través de l’
àrea a la qual està adscrita cada assignatura de les que imparteix, en
el procés de decisió sobre quina o quines són les metodologies
didàctiques més adients a emprar per cadascun dels continguts.
3.3. Grups d’interès
Tots els alumnes de cada curs acadèmic del centre.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
El professorat elabora i actualitza anualment els plans docents i les
programacions anuals mitjançant les reunions convocades pels Caps
d’àrea, programades al llarg del curs acadèmic i establertes en la
programació general del centre. En aquestes reunions s’estableix la
metodologia oportuna per cada matèria i, per tant, per al grup
d’assignatures que en formen part.
Aquesta informació es veu reflectida als plans docents de cada
matèria i serà la que marcarà la pauta per cadascuna de les
assignatures que composen la matèria.
Cada Cap d’àrea recull els plans docents i després de fer-ne la
supervisió els lliura al Coordinador pedagògic perquè aquest doni el
vist-i-plau o suggereixi les revisions que cregui oportunes. Una
vegada fetes les correccions, són presentats de nou a l’àrea perquè
els aprovi. Finalment el Coordinador pedagògic els lliura en format
digital i en paper a la Direcció General de FPIERE del Departament
d’Educació.
A partir dels plans docents, cada professor elabora anualment la
programació de l’assignatura, tot tenint en compte, entre d’altres
qüestions, emprar la metodologia didàctica que ha estat consensuada
per l’àrea corresponent. Les programacions són lliurades al Cap
d’àrea en la qual està inscrita cada assignatura, que les aprova i les
lliura al Coordinador pedagògic.
Les metodologies didàctiques emprades són:
Classes magistrals, el treball individual tutorat, el treball en grup
tutorat, el treball autònom tutelat, la presentació de treballs a classe,
pràctica de la conservació i la restauració en proveta, obra simulada i
obra real, treballs d’afinitat amb les metodologies en la pràctica de la
restauració, treballs comuns (interdisciplinaris) tutelats i pràctica de
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la conservació i restauració en obra real en institucions públiques o
privades.
La metodologia emprada s’inspira en l’ aprenentatge actiu i empra
com a mètodes principals l’estudi de casos, l’ABP, el treball
col·laboratiu i per projectes.
El grup d’interès format per l’alumnat rep la informació de les
metodologies que cada professor empra per al desenvolupament de
l’assignatura en iniciar cada semestre, en el cas d’assignatures
semestrals, o bé en iniciar el curs acadèmic en el cas d’assignatures
anuals.
La programació de cada assignatura on s’explicita la metodologia
didàctica que s’empra és lliurada i comentada pel professorat en
iniciar l’assignatura i un extracte d’aquesta és exposada a l’espai de
cada assignatura a la plataforma Moodle del centre. Totes les
programacions estan disponibles a la Intranet de l’escola.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Coordinador pedagògic en la seva funció de propietari del
procediment, vetlla pel correcte funcionament de cada una de les
fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.
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Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de
qualitat s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre
Responsable
custòdia
Actes de les reunions de les
Cap d’àrea de
àrees
cadascuna de les
àrees de l’escola
Enquesta de satisfacció del
Coordinador
personal docent
pedagògic
Enquesta de valoració
Coordinador
docent. Semestral
pedagògic

Conservació

Suport

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

INDICADORS
Els percentatges dels diferents indicadors s’extreuen a partir dels
ítems de les enquestes de:
• L’enquesta de valoració docent. Semestral.
• L’enquesta de satisfacció del personal docent.
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PROCEDIMENT
PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DEL PROCÉS
D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
9_D2_PC_p2
DIMENSIÓ 2: Disseny i revisió dels programes formatius
PROCÉS CLAU: Metodologia de l’ensenyament i l’avaluació

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CE)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
L'objectiu del procediment és definir com l’ESCRBCC desenvolupa els
mecanismes de l'avaluació del procés d’aprenentatge dels seus
alumnes que es basa en determinar el grau, nivell d’adquisició i
consolidació de les competències transversals, generals i específiques
definides al pla d’estudis, amb l'objectiu d'acreditar davant la societat
la idoneïtat de l'aprenentatge realitzat i la validesa del perfil d’egrés.
Aquest procediment és d’aplicació a totes les titulacions que
s’imparteixen a l’ESCRBCC, exceptuant l’avaluació del Treball final de
4t curs i la del TFM que es regeix per una normativa específica.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Cap d’estudis de l’ESCRBCC.
3.2. Responsables
Cap d’estudis
És el responsable de vetllar per l’aplicació del procediment, de rebre
els suggeriments i informes de millora del mateix i de fer-ne les
correccions i millores que cregui oportunes reflectides en els
documents de la normativa interna del centre i segons el marc
normatiu extern establert.
Secretari
És el responsable de la custòdia de les actes d’avaluació, així com de
custodiar les sol·licituds de revisió o reclamació de notes que puguin
sorgir durant el procediment.
Coordinador pedagògic
És el responsable de coordinar i proposar els temes de la planificació i
de l’avaluació de l’ensenyament i aprenentatge a les reunions d’àrea
conduïdes pels Caps d’àrea.
És el responsable de convocar i coordinar la reunió de valoració
semestral de tots els cursos del Títol Superior.
És el responsable de recollir i valorar les aportacions de millora
proposades per les diferents àrees a partir dels informes que li lliuren,
així com de transmetre-les al Cap d’estudis i incloure-les a l’IST.
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Caps d’àrea
Són els responsables de traslladar el debat de la planificació i de
l’avaluació de l’ensenyament i aprenentatge a les reunions de la seva
àrea, tot proposant millores en la planificació del procediment.
Així mateix són els encarregats recollir, analitzar i valorar els
informes de valoració docent de cada assignatura.
Cap d’Àrea d’atenció a l’estuadiant i beques
És el responsable de la convocatòria i coordinació de la reunió de
tutors.
Junta d’avaluació
És el conjunt de professors que participa en l’avaluació d’un grup del
qual n’és docent.
La junta d’avaluació és sobirana i els acords que prengui són
vinculants i han de quedar reflectits a l’acta d’avaluació.
És la responsable de l’assignació de les notes que són la valoració
numèrica de l’aprenentatge assolit per cada alumne.
Comissió de Treball final (TF)
Està formada per els professors de les assignatures de Teoria i
pràctica de la conservació i restauració de 3r i 4t curs de cadascuna
de les especialitats, els caps d’àrea, el tutor del curs d’adaptació, el
coordinador pedagògic i el cap d’estudis, que la presideix.
Comissió de Treball final de Màster (TFM)
Està formada pel Coordinador del TFM i els doctors del centre.
Tribunals d’avaluació dels treball finals
Estan formats per tres professors amb diferent vinculació al treball
que han d’avaluar i a l’especialitat en la que s’inscriu el treball. La
normativa del TF i del TFM contempla la possibilitat que un dels
membres sigui un professional extern.
Han d’emetre la valoració del treball que es transcriu numèricament a
les actes d’avaluació de l’assignatura de TF.
Tutors de grup o curs
Cada tutor és el president de la junta d’avaluació del grup del qual
n’és tutor.
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Tutors del TF i TFM
Cada tutor és qui condueix, orienta i guia el Treball final dels alumnes
que té assignats i emet l’informe sobre el procés seguit per l’alumne
durant la realització del TF/TFM.
Així mateix emet un informe al tribunal avaluador sobre la valoració
prèvia del treball de l’alumne.
Cotutors de TF i TFM
Són els responsables, conjuntament amb els tutors d’orientar el
procés de desenvolupament del TF/TFM.
Comissió de qualitat
És l’encarregada de fer l’estudi a partir dels indicadors previstos a
l’apartat 6 d’aquest procediment, en redacta un informe proposant les
millores oportunes i el lliura al Cap d’estudis.
3.3. Grups d’interès
Tots els alumnes de cada curs acadèmic del centre.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
El procediment es desenvolupa a partir de les directrius que es donen
als Reials Decrets esmentats al marc normatiu extern.
Per a l’avaluació de l’alumnat, cal tenir en compte que l’avaluació es
realitza per assignatures, que per avaluar el TF i el TFM cal haver
aprovat totes les assignatures dels plans d’estudis.
Així mateix, per poder sol·licitar la titulació, cal que l’alumne disposi
de la competència en llengües estrangeres que li acredita el nivell de
l’idioma corresponent segons la normativa vigent.
La finalitat de l’avaluació és valorar el nivell d’aprenentatge assolit
per l’alumne que comporta que aquest ha superat els exàmens,
proves, treballs, etc., que el professor té plantejats a la seva
programació anual.
Per reflectir l’aprenentatge s’estableix un sistema de qualificacions
expressat en una escala numèrica del 0 al 10, amb l’expressió d’un
decimal. Aquesta escala numèrica que s’aplica a l’estat espanyol té
una equivalència amb la puntuació establerta als EEES. D’aquesta
equivalència se’n fa difusió a la web de centre. Aquesta valoració
forma part de les actes d’avaluació i de l’expedient acadèmic de
l’alumne.
SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

70

PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DEL
PROCÉS D’ENSENYAMENT-

9_D2_PC_p2

APRENENTATGE

El desenvolupament intern del procediment s’inicia en les reunions
mensuals de cada àrea i específicament en l’elaboració dels plans
docents, que inclouen un apartat sobre el sistema d’avaluació i
l’adquisició de competències, tal i com s’explica al procediment
8_D2_PC_p1 Planificació i desenvolupament de metodologies
d’ensenyament-aprenentatge.
Els professors de cada àrea consensuen per cada matèria adscrita a
l’àrea els criteris d’avaluació, els instruments d’avaluació i el càlcul de
la nota.
Aquests acords són especialment importants en tant que són
traslladats posteriorment a les programacions anuals que fan els
professors de cada assignatura de les que conformen la matèria i
s’han d’ajustar, per tant, als criteris reflectits a l’acord d’àrea i en el
Pla docent.
Entre els acords establerts, el càlcul de la nota és el mitjà pel qual el
professor fa l’avaluació de l’alumne. Per això cada matèria té
establert el percentatge de valoració atorgat als diferents tipus
d’instruments d’avaluació que empra. Aquest càlcul és reflectit
igualment a la programació de l’assignatura.
L’ESCRBCC té en compte que l’avaluació consisteix en el seguiment
continuat de l'estudiant en cada assignatura de les quals s'hagi
matriculat en un curs acadèmic.
Atès que les assignatures poden ser semestrals o anuals, l’avaluació
de l’alumne al llarg d’un curs acadèmic té dues sessions d’avaluació
en les que els professors vinculats lectivament a cada grup configuren
la Junta d’avaluació de cadascun dels diferents grups o cursos, tal i
com s’estableix al calendari anual aprovat pel Consell escolar del
centre.
Per portar a terme l’avaluació, el professors que formaran la junta
d’avaluació de cada grup o curs, es reuneixen dues vegades cada
semestre.
La reunió de preavaluació la convoca el Coordinador pedagògic.
En aquesta primera reunió, el tutor de grup fa una valoració de la
trajectòria semestral de cada alumne, a nivell d’assistència, de
dedicació acadèmica i d’altres qüestions que cregui oportú destacar i
també fa una valoració general del grup i/o curs, tal i com s’explica al
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procediment 14_D3_PC2_p1 Protocol de suport i orientació als
estudiants.
La sessió és informativa i comporta un intercanvi d’opinions entre el
professorat respecte a cada grup, però no és vinculant, ni té valor de
junta d’avaluació.
D’aquestes reunions se n’aixeca acta.
La junta d’avaluació és convocada pel Cap d’estudis i en la
convocatòria s’estableix l’horari, el procediment a seguir i l’ordre dels
cursos i grups a avaluar.
La junta d’avaluació és presidida pel tutor de cada grup o curs, el
qual amb les actes del seu grup tutorat, exposa a la resta de
professors els resultats acadèmics obtinguts per cada alumne, així
com del grup en general.
Una vegada finalitza la sessió d’avaluació de cada grup o curs el
professorat que ha avaluat signa les actes i el Secretari n’és el
responsable de la seva custòdia.
Un cop finalitzada cada sessió d’avaluació s’inicia el protocol per a la
consulta i revisió de notes, tal i com s’explica a la Guia de l’estudiant.
Al finalitzar l’assignatura, cada professor realitza un informe de
valoració docent on analitza el desenvolupament de la programació,
els recursos utilitzats, els indicadors dels resultats acadèmics i les
propostes de millora.
Amb aquesta informació, el Cap d’àrea pot fer una valoració del curs i
proposar les millores oportunes.
Per altra banda, els Caps d’àrea, a través de les reunions mensuals
d’àrea fan una seguiment de l’assoliment dels criteris d’avaluació
assolits i proposen canvis, si s’escau, als plans docents de les
matèries i/o de les assignatures, adreçats al Coordinador pedagògic.
Pel que respecte a l’avaluació del Màster, es realitza una reunió un
cop impartides les assignatures presencials, per avaluat com ha anat
el procés d’ensenyament-aprenentatge, i un altra a final de curs per
avaluar les pràctiques i el TFM. Assisteixen la tutora d’aprenentatge i
els coordinadors del Màster i del TFM amb la participació dels
professors i la cap d’estudis.
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Avaluació del TF i TFM dels alumnes
En aquest procediment cal incloure l’avaluació del TF i TFM, que fan
els alumnes de 4t curs del TS i els de Màster, que és continuada i
formativa, la realitza el tutor i la Comissió d’avaluació dels Treball
final assignada.
El procediment d’avaluació seguit és diferent al que se segueix per les
assignatures i es troba recollit al document Normativa del TF i TFM
exposat a la plataforma Moodle del centre.
Cada alumne té assignat un professor tutor que durant el segon
semestre té un horari setmanal fix, dedicat a fer el seguiment dels TF
i TFM dels alumnes de la seva especialitat. El tutor emet l’informe
sobre el treball realitzat a la Comissió d’avaluació del TF i TFM,
segons els criteris d’avaluació establerts.
En alguns casos es contempla la figura del cotutor si es considera
necessari i, sempre per indicacions del tutor, l’alumne podrà comptar
amb aquest assessorament.
Cada curs es constitueixen els tribunals d’avaluació per cadascun dels
alumnes que han de lliurar i presentar el TF i TFM. A final de curs, els
alumnes presenten i defensen el treball davant d’una de les
comissions que se’ls ha adjudicat. .
La nota final serà la mitjana ponderada de les activitats
d’ensenyament-aprenentatge
corresponents
a
l’assistència
i
seguiment de les sessions de tutoria, al TF i TFM pròpiament i a
l’exposició i defensa del TF i TFM. La nota del TF i TFM de cada
alumne es traslladarà a una acta i serà signada per tots els membres
de la comissió avaluadora
El protocol de revisió i reclamació de la nota és el mateix que es
segueix per a la resta d’assignatures.
A més a més, es calculen els indicadors de rendiment,
abandonament, graduació, eficiència i durada dels estudis per cohort,
segons els paràmetres indicats per AQU-Catalunya, tal com
s’especifica en el procediment 26_D6_PC_P1 Gestió i anàlisi dels
resultats acadèmics i de la satisfacció dels estudiants. El Cap
d’estudis, com a propietari del procediment relacionat és el
responsable d’analitzar i de traspassar aquests indicadors al
Coordinador pedagògic, d’incloure’ls en l’informe anual del seu
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procediment en concret, d’incloure’ls a l’IST i de fer-los públics a la
pàgina web del centre.
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Cap d’estudis en la seva funció de propietari del procediment,
vetlla pel correcte funcionament de cada una de les fases del
procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de
qualitat s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre
Actes de les reunions de la comissió de
treball final del TS
Acta de la reunió de preavaluació de 1r i
2n curs
Acta de la reunió de preavaluació de 3r i
4t de les diferents especialitats
Actes de les notes emeses per la Junta
d’avaluació
Actes de les reunions d’àrea
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Cap d’estudis

Conservació
Permanent

Suport
Informàtic

Coordinador pedagògic

Permanent

Coordinador pedagògic

Permanent

Secretari

Permanent

Caps d’Àrea

Permanent

Informàtic i
paper
Informàtic i
paper
Informàtic i
paper
Informàtic
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Enquesta de satisfacció de l’alumnat
Enquesta de satisfacció del personal
docent
Enquesta sobre la situació laboral dels
titulats.
Informe de la Comissió de qualitat
Informe del tutor del Treball final de
cada alumne
Informe de valoració docent de les
assignatures
Reclamació de nota mitjançant escrit
adreçat al director
Resolució de la reclamació de nota
Sol·licitud de revisió de notes

Coordinador pedagògic
Coordinador pedagògic

Permanent
Permanent

Informàtic
Informàtic

Coordinador pedagògic

Permanent

Informàtic

President de la Comissió
de qualitat
Coordinador pedagògic

Permanent

Informàtic

Permanent

Cap d’àrea

Permanent

Informàtic i
paper
Informàtic

Secretari

Permanent

Paper

Secretari

Permanent

Secretari

Permanent

Informàtic i
paper
Paper

INDICADORS
Aquests càlculs es fan anualment o semestralment des de la
Secretaria coordinats pel Cap d’estudis.
Indicadors acadèmics:
• La taxa d’abandonament.
• Duració mitjana dels ensenyaments.
• La taxa de graduació.
Indicadors que coordina el Coordinador pedagògic:
• Resultats de les enquestes de valoració docent.
• Resultats de les enquestes del professorat.
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7. FLUXGRAMA

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

76

PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DEL
PROCÉS D’ENSENYAMENT-

9_D2_PC_p2

APRENENTATGE

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

77

CRITERIS I PROCEDIMENTS
D’ADMISSIÓ
DELS ESTUDIANTS

10_D3_PC1_p1

PROCEDIMENT
CRITERIS I PROCEDIMENTS D’ADMISSIÓ DELS
ESTUDIANTS
10_D3_PC1_p1
DIMENSIÓ 3: Recursos d'aprenentatge i suport a l'estudiant
PROCÉS CLAU 1: Admissió, matriculació i graduació dels estudiants

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CP)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
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7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
Aquest procediment descriu com l’ESCRBCC defineix els criteris i
procediments d’accés i d’admissió dels estudiants al centre, com es
fan públics i com es mantenen contínuament actualitzats.
El present document és d’aplicació a les titulacions oficials que
imparteix l’ESCRBCC i està dirigit principalment als futurs estudiant
del centre.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Coordinador pedagògic de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Coordinador pedagògic
Defineix i aprova els criteris de selecció, d’admissió i matriculació
segons la normativa vigent. Determina anualment el número de
places disponible, en fa difusió, i coordina les proves d’accés que
permeten seleccionar l’alumnat que s’adeqüi millor al perfil d’ingrés
(tal i com s’exposa al procediment 3_D1_PC_p1 Perfil d'ingrés i
mecanismes d'informació previs).
Comissió avaluadora de les proves d’accés
Responsable de la realització i la correcció de les proves d’accés, així
com de gestionar i resoldre les reclamacions. Aquesta comissió la
nomena anualment el Director i està integrada pel propietari del
procediment com a President, el Secretari, cinc professors que actuen
com a vocals i sis professors que actuen com a experts.
Secretari
Membre de la Comissió avaluadora i responsable de realitzar la
inscripció a les proves dels estudiants i vetllar perquè la
documentació aportada sigui la correcta. Tanmateix és el responsable
d’elaborar les llistes provisionals i definitives dels admesos als
ensenyaments després de realitzar les proves d’accés.
3.3. Grups d’interès
El grup d’interès principal és el dels futurs estudiants i, per tant, la
societat en general. Tanmateix afecta al PD i al PAS del centre.
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4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
En els Documents de Verificació de l’ESCRBCC, a l’apartat 4. Accés i
admissió d’estudiants recullen les normes que regulen l’accés dels
estudiants a l’ESCRBCC, d’acord amb la legislació vigent. En aquest
marc, el Coordinador pedagògic, revisa anualment els criteris d’accés,
estableix el número de places que s’ofereix, els terminis d’inscripció i
realització de les proves i difon tota aquesta informació a través del
Pla de promoció mitjançant els instruments de comunicació pertinents
(pàgina web, fulletons, portals d’educació, atenció personalitzada...),
per poder ser consultats pels grups d’interès en qualsevol moment.
L’Equip directiu debat i aprova els criteris i procediments d’admissió
dels estudiants i ho comunica al Consell escolar per a la seva
aprovació.
El Secretari vetlla perquè els inscrits a les proves compleixin els
requisits establerts a la normativa vigent. S’encarrega d’elaborar les
llistes d’admesos i exclosos a les proves, gestionar i resoldre les
possibles incidències, així com de les llistes provisionals i definitives
dels admesos als ensenyaments un cop finalitzades les proves. Difon
la informació a través dels instruments de comunicació pertinents
(pàgina web, atenció telefònica).
La Comissió avaluadora elabora les proves d’accés adaptades a les
aptituds, destreses i habilitats segons el perfil d’ingrés (tal i com
s’exposa al procediment 3_D1_PC_p1 Perfil d'ingrés i mecanismes
d'informació previs), i vetlla per al seu correcte desenvolupament. És
l’encarregada d’avaluar i qualificar les proves dels futurs alumnes i
elaborar les llistes dels estudiants admesos als ensenyaments, un cop
realitzades les proves. Gestiona i resol la revisió d’exàmens.
El Coordinador pedagògic, coordina tot el procés d’accés i admissió
dels futurs estudiants a les titulacions, determina la necessitat de
realitzar una convocatòria extraordinària per acabar de cobrir les
places (prèvia autorització del Departament d’Educació), i recull
anualment els indicadors relatius a aquest procediment que envia a la
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del
Departament d’Educació. Fa una valoració dels resultats obtinguts i
proposta de millores que inclou en l’IST (tal i com s’exposa al
procediment 31_D7_PC2_p1 Mecanismes de retiment de comptes
dels programes formatius).
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Coordinador pedagògic en la seva funció de propietari del
procediment, vetlla pel correcte funcionament de cada una de les
fases del procediment.
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El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de
qualitat s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del
Responsable
registre
custòdia
Perfil d’ingrés
Coordinador
pedagògic
Actes i acords Comissió Coordinador
avaluadora proves
pedagògic
d’accés
Exercicis de les proves
Coordinador
d’accés
pedagògic
Actes d’avaluació de les Secretari
proves d’accés
Reclamacions d’accés
Coordinador
pedagògic
Resolucions de
Coordinador
reclamacions d’accés
pedagògic
Informe de seguiment,
Coordinador
avaluació i millora del
pedagògic
procediment
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INDICADORS D’ACCÉS
• Número de places ofertes.
• Nombre de sol·licituds de nou accés.
• Percentatge de la demanda.
• Nombre d’aspirants
• Nombre d’admesos (i que hagin fet la prova al centre)
• Nombre de matriculats
• Percentatges d’aspirants sobre les sol·licituds de nou accés.
• Percentatges d’aspirants que superen les proves sobre el total
d’aspirants que han fet les proves.
• Percentatge d’estudiants matriculats sobre l total d’admesos
(aspirants que superen les proves)
• Mitjana de les notes d’accés de la prova específica dels matriculats
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7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
Aquest procediment descriu com l’ESCRBCC defineix, revisa,
actualitza i millora les actuacions relatives a la matrícula dels
estudiants. El present document és d’aplicació a la titulació oficial que
imparteix l’ESCRBCC i s’adreça a tots els alumnes.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Secretari de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
El secretari acadèmic
Defineix i aprova el procediment de matriculació dels estudiants
segons la normativa vigent. És el responsable de realitzar la
matriculació dels estudiants als ensenyaments que imparteix
l’ESCRBCC i vetllar perquè la documentació aportada sigui la correcta.
3.3. Grups d’interès
Aquest procés està adreçat a tots els alumnes del centre, tant als
nouvinguts, com als ja matriculats en altres cursos. Tanmateix
afecta d’un manera directa al PD i al PAS.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Tenint en compte la legislació vigent (normativa de matrícula i de
permanència), la Secretaria acadèmica en col·laboració amb la
Prefectura d’estudis vetlla pel correcte funcionament dels diferents
procediments operatius relacionats amb la matrícula:
• Difusió prèvia a la matrícula de tota la informació que es consideri
rellevant per al procés, com per exemple calendari i horari,
documentació necessària, pagament fraccionat, sol·licitud de beques,
els horaris de les assignatures i grups, places disponibles, etc.
Aquesta difusió es realitza mitjançant els canals de comunicació
externs (pàgina web, portals d’educació, xarxes socials...), i interns
(Moodle i cartells al tauler d’anuncis).
• Realització de la matrícula anual a través del programa de gestió
acadèmica Codex per als alumnes de primer curs i semestral per a la
resta d’alumnes.
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• El Cap d’estudis aprova les resolucions de les sol·licituds de
modificació de matrícula del TS i del Màster.
• El Secretari elabora i difon els grups definitius.
Una vegada finalitzat el període de matrícula, el Secretari envia els
indicadors relatius a aquest procediment a la Direcció General
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament
d’Educació i fa un informe de valoració dels resultats obtinguts i
propostes de millores, que adreça també al Coordinador pedagògic
per a
l’elaboració de l’IST (tal i com s’exposa al procediment
31_D7_PC2_p1 Mecanismes de retiment de comptes dels programes
formatius).
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Secretari en la seva funció de propietari del procediment, vetlla pel
correcte funcionament de cada una de les fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de
qualitat s’incorporen a l’IST.
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6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre
Responsable
custòdia
Matrícules
Secretari
Informe de seguiment, avaluació
i millora del procediment

Secretari

11_D3_PC1_p2

Conservació
Permanent
Permanent

Suport
Paper i
informàtic
Informàtic

INDICADORS
• Número d’estudiants matriculats.
• Número d’estudiants matriculats per vies d’accés i titulació.
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7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
Aquest procediment descriu com l’ESCRBCC defineix els procediments
de reconeixement, transferència i validació de crèdits ECTS dels
estudiants del centre un cop matriculats.
El present document és d’aplicació a les titulacions oficials que
imparteix l’ESCRBCC i els seu abast són els alumnes matriculats al
centre.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Cap d’estudis de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Cap d’estudis
Com a propietari del procediment, defineix, aprova, gestiona i difon
tot el que fa referència al procediment de reconeixement,
transferència i validació de crèdits ECTS de l’ESCRBCC.
Comissió pedagògica
És la responsable d’elaborar els informes per resoldre les peticions de
reconeixement de crèdits ECTS dels alumnes que ho sol·liciten.
Aquesta comissió està formada pel propi Cap d’estudis i els Caps
d’àrea.
Director
Responsable d’emetre i signar la resolució del reconeixement de
crèdits de l’alumne, segons els informes de la comissió pedagògica i
del Cap d’estudis.
Comissió de validació
Comissió de la Direcció General de FPIERE del Departament
d’Educació que resol les peticions de validació de crèdits ECTS dels
Ensenyaments Artístics Superiors.
Secretari
Responsable de recollir la resolució sobre el reconeixement,
transferència i validació de crèdits ECTS de les assignatures
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sol·licitades, traspassar-ho als expedients i al SET dels estudiants i
comunicar-ho als professors implicats.
3.3. Grups d’interès
Aquest procés està adreçat als estudiants matriculats al centre.
Tanmateix, també afecta al PD, al PAS i, per suposat, als futurs
estudiants de l’ESCRBCC.
4. DESENVOLUPAMENT DELS PROCEDIMENTS
El Cap d’estudis és el responsable de revisar anualment i actualitzar
si s’escau, els criteris de valoració, el calendari, els models
d’instàncies i tota la informació i documentació relacionada amb
aquest procediment. L’Equip directiu ho debat i aprova, si s’escau.
Anualment el Cap d’estudis informa als estudiants dels procediments
relacionats amb el reconeixement, la transferència i la validació de
crèdits, mitjançant els canals de difusió externs (pàgina web,
fulletons, etc.) i interns (Guia de l’estudiant, Moodle, NOFC), a més
d’una xerrada informativa el dia de presentació del curs.
El Cap d’estudis, com a propietari d’aquest procediment, també resol
tots els dubtes i consultes que es generen en referència al
reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, i
reconeixement de crèdits individualitzat, que provenen de persones
interessades en realitzar aquests ensenyaments o prèviament a la
formalització de la matrícula.
En tots els casos, el primer pas per part de l’alumne o futur estudiant
és una entrevista personal amb el Cap d’estudis per tal d’analitzar les
possibles assignatures que poden ser motiu de reconeixement,
transferència o validació, informar-se de la documentació que es
requerirà i els terminis dels procediments. Totes les dates dels
tràmits relatius a aquest procediment es publiquen anualment a la
Guia de l’estudiant i a la pàgina web.
L’estudiant inicia el procediment de reconeixement, transferència o
validació de
crèdits ECTS amb la sol·licitud de l’estudi de
reconeixement, validació o transferència i pel qual ha d’abonar la
taxa establerta per l’administració.
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El Cap d’estudis recull la documentació que li lliuren els estudiants
per iniciar el procediment. Per tal de reconèixer crèdits:
- Reconeixement dels estudis pertanyents a l’EEES.
- Reconeixement per la participació en activitats.
- Reconeixement dels estudis LOGSE o anteriors a l’EEES,
degudament traspassats a crèdits ECTS per compte del centre
d’origen.
- Reconeixement del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i
disseny.
- Reconeixement especial de crèdits individualitzat.
- Reconeixement del títol extingit al nou títol.
Aquest estudi és supervisat per la comissió pedagògica i el cap
d’estudis que emeten un informe i, a partir d’ell, el director emet una
resolució dels crèdits reconeguts a l’alumne.
L’informe es lliura a l’alumne i a la Secretaria acadèmica que ho
traspassa a l’expedient de l’alumne i ho comunica als professors
implicats.
Contra aquestes resolucions, els estudiants poden interposar recurs
davant el Director General de FPIERE.
Els reconeixements directes per activitats culturals que organitza la
pròpia escola (assistent biblioteca, assistent Saló de l’Ensenyament,
Unicum...), o com a representats als òrgans escolars (delegats,
Consell escolar...), s’adjunten anualment a l’expedient de l’alumne
per a que siguin “consumits” a voluntat de l’alumne en el moment de
la matrícula (crèdits optatius de 3r i 4t curs).
Respecte les validacions, el Cap d’estudis, dos cops durant el curs
segons el calendari de matriculació dels dos semestres, recull la
documentació que li lliuren els estudiants per iniciar l’estudi previ i el
procediment de validació de crèdits segons els criteris establerts, i
motiva les sol·licituds.
En el cas de les validacions i transferències, el cap d’estudis trasllada
a la Comissió de validació de l Departament d’educació les sol·licituds
de l’ alumne i tota la documentació que ha aportat, així com l’informe
de la comissió, per tal que emeti una resolució dels crèdits validats o
transferits. La Direcció General de FPIERE del Departament
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d’Educació revisa les peticions i el Director General de FPIERE les
resol.
El Cap d’estudis comunica la resolució als estudiants i al Secretari que
ho traspassa a l’expedient de l’alumne i ho comunica als professors
implicats.
Contra aquestes resolucions, els estudiants poden interposar recurs
davant el Director General de FPIERE.
A final de curs, el cap d’estudis elabora un informe amb els indicadors
i el desenvolupament dels procediments, així com les propostes de
millora, que adreça al Coordinador pedagògic per a la seva inclusió a
l’IST prèvia aprovació de la Comissió de qualitat.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Cap d’estudis en la seva funció de propietari del procediment,
vetlla pel correcte funcionament de cada una de les fases del
procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de
qualitat s’incorporen a l’IST.
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6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del
registre
Sol·licitud d’estudi de
reconeixement de
crèdits ECTS
Sol·licituds de
transferència de crèdits
ECTS
Sol·licituds de validació
de crèdits ECTS
Actes i resolucions
Comissió pedagògica
Resolucions Comissió de
validació
Resolucions de
reclamacions
Informe de seguiment,
avaluació i millora del
procediment

Responsable
custòdia
Cap d’estudis

Conservació

Suport

Permanent

Paper

Cap d’estudis

Permanent

Paper

Cap d’estudis

Permanent

Paper

Cap d’estudis

Permanent

Cap d’estudis

Permanent

Cap d’estudis

Permanent

Paper i
informàtic
Paper i
informàtic
Paper

Cap d’estudis

Permanent

Informàtic

INDICADORS
• Número de sol·licituds de reconeixement , transmissió i validació
de crèdits.
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7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
Aquest procediment descriu com l’ESCRBCC defineix, revisa i
actualitza el perfil de graduació que assoleixen els estudiants un cop
han finalitzat els ensenyaments al centre, independentment de si
demanen el títol o no.
El present document és d’aplicació a les titulacions oficials que
imparteix l’ESCRBCC.
2.NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Coordinador pedagògic de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Equip directiu
És el responsable de l’aprovació del perfil de graduació.
Coordinador pedagògic
Com a propietari del procediment, defineix el perfil de graduació, el
revisa i l’actualitza si s’escau. És el responsable de proposar les
modificacions del programa formatiu, si s’escau, per tal que els
estudiants, quan acaben el programa formatiu de l’ESCRBCC, tinguin
els coneixements i competències que s’adaptin al perfil professional
del conservador-restaurador.
3.3. Grups d’interès
Aquest procediment està adreçat principalment als estudiants del
centre però afecta directament als futurs estudiants i a tota la
comunitat educativa de l’ESCRBCC, així com als ocupadors i a la
societat en general.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
El perfil de graduació que assoleixen els estudiants un cop han
finalitzat els ensenyaments al centre, es defineix als documents de
Verificació pertinents, als apartats 3: Objectius i competències del
títol, on es desenvolupen els objectius generals del títol, les
competències generals, transversals i específiques exigibles per
atorgar els títols, i el perfil professional.
SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020
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Les competències que els titulats i titulades han d’haver assolit al
finalitzar els estudis estan recollides a la normativa vigent.
Cada quatre anys, el Coordinador pedagògic revisa el perfil de
graduació per tal de comprovar que els coneixements i competències
que tenen els estudiants quan acaben el programa formatiu a
l’escola, s’adapten al perfil professional del conservador-restaurador.
Ho presenta a l’Equip directiu que ho debat i aprova, si s’escau.
Per realitzar la revisió del perfil de graduació es té en compte, entre
altres, els aspectes següents:
• Els resultats acadèmics: que es basen en els indicadors per valorar
el progrés i els resultats d’aprenentatge dels estudiants (taxes de
graduació, abandonament i eficiència).
• El pla d’estudis.
• Les enquestes d’inserció laboral i satisfacció dels titulats.
• Les pràctiques externes.
• Documents, cartes, recomanacions, etc., que publiquen organismes
internacionals vinculats a la professió de la conservació i restauració
de béns culturals.
• L’entorn educatiu, social i professional.
El Coordinador pedagògic, en col·laboració amb el Cap d’estudis,
revisa el pla d’estudis i proposa els canvis més adequats per
aconseguir els objectius. L’Equip directiu revisa la idoneïtat dels
canvis, els proposa a la Comissió de qualitat de l’escola i un cop
aprovats, els implanta segons la normativa vigent.
Si s’escau, es proposa la modificació del programa formatiu, tal i com
s’exposa al procediment 5_D2_PE1_p2 Revisió i avaluació del
desenvolupament dels plans d’estudis, i es comunica a la Direcció
General de FPIERE que resol i publica el nou pla d’estudis.
En tots els casos, qualsevol modificació s’inclou com a esmena als
Documents de Verificació de l’ESCRBCC tal i com s’exposa al
procediment 4_D2_PE1_p1 Disseny, aprovació i implantació dels
plans d’estudi.
El perfil de graduació, un cop aprovat per l’Equip directiu, es difon a
través dels instruments de comunicació pertinents (pàgina web,
fulletons, xerrades...), per facilitar l’accés a aquesta informació als
grups d’interès, en particular a aquelles persones que puguin ser
estudiants de les titulacions de l’ESCRBCC, i als ocupadors (tal i com
s’exposa al procediment 31_D7_PC1_p1 Mecanismes de publicació
d'informació dels programes formatius).
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5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Coordinador pedagògic en la seva funció de propietari del
procediment, vetlla pel correcte funcionament de cada una de les
fases
del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de
qualitat s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre
Responsable
custòdia
Perfil de graduació
Coordinador
pedagògic
Informe de seguiment,
Coordinador
avaluació i millora del
pedagògic
procediment

Conservació

Suport

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

INDICADORS
• Taxa de graduació.
• Taxa d’abandonament.
• Taxa d’eficiència.
• Taxa de rendiment.
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• Mitjana de la nota de les proves d’accés.
• Estudiants que cursen els estudis a temps complet i a temps
parcial.
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7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS.
Aquest procediment descriu el protocol d’orientació i suport als
estudiants tant a l’iniciar els estudis al centre, com durant la seva
estada.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i beques de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i beques
Fa l’acollida dels alumnes de 1r i 2n curs el dia de la presentació del
curs acadèmic.
Recull i fa un buidat de les enquestes lliurades el dia de la presentació
del curs acadèmic i el lliura al Coordinador pedagògic.
Coordina l’acció dels tutors de curs per al correcte compliment del
PAT.
Vetlla per a que es traspassin correctament les fitxes de tutoria dels
estudiants, des de 1rcurs fins a 4t curs.
Coordinador Pedagògic
Dissenya els diferents plans d’orientació als estudiants, que seran
sotmesos a revisió i aprovació pel Consell escolar del centre.
Analitza els resultats obtinguts i, si és necessari, proposa accions
correctores o de millora.
Revisa el procediment i les seves possibles millores. És responsable
de la difusió de la informació als grups d'interès i assegura un nombre
de tutors suficient per desenvolupar el PAT, juntament amb el Cap
d’àrea d’atenció a l’estudiant.
Impulsa la formació dels tutors amb el suport del Departament
d’Educació.
Professor tutor de cada grup
Exposa els continguts del PAT,
específiques com a tutors. Assessora
recorregut acadèmic i en aquells
afectar a aquest desenvolupament.
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de tutoria de l’alumne i el traspassa al següent tutor a l’inici del curs
següent.
Cap d’estudis
Exposa els mecanismes de Transferència, Validació i Reconeixement
de crèdits i assessora personalment a cada alumne segons el seu
expedient acadèmic.
Cap d’àrea Erasmus
Informa als alumnes dels programes de mobilitat del centre.
Coordinador d’informàtica
Exposa els mecanismes d’accés a la plataforma Moodle del centre i al
programa de Gestió acadèmica Codex.
Coordinadora de prevenció de riscos laborals
Informa sobre el Pla de protecció pel que fa a les mesures de
seguretat en el treball.
Coordinador del Màster
Exerceix les funcions de tutor dels alumnes del Màster.
3.3. Grup d’interès
Tots els alumnes del centre.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Aquest procediment s’inicia durant la primera setmana de setembre,
abans d’iniciar-se el curs, amb una reunió de coordinació de cursos
comuns i d’especialitats on estan convocats tots els professors.
La cap d’àrea d’atenció a l’estudiant, que és qui convoca la reunió,
exposa els criteris d’acollida, suport i orientació als estudiants
reflectits a la Guia de l’estudiant i al PAT, així mateix exposa
l’organització de la presentació del nou curs i els objectius de
coordinació.
Les accions d’acollida pels estudiants comencen el dia de la
presentació del curs acadèmic en què tots els alumnes del centre són
convocats a assistir-hi. El director rep als estudiants a la sala d’actes
del centre i els dóna la benvinguda en nom de tota la comunitat
educativa, així com també fa la presentació del professorat i dels
tutors de cada grup.
SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020
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Organització de la presentació del curs i d’acollida pels
alumnes de 1r curs del Títol Superior
Els alumnes de primer curs resten a la sala d’actes on el Cap d’àrea
d’atenció a l’estudiant els exposa la Guia de l’estudiant, tot fent
especial èmfasi en aquells aspectes que els afecten directament com
estudiants de primer curs. També els lliura un exemplar.
El criteri fonamental en aquesta presentació és informar i orientar
(tenint en compte que l’espai del centre és un entorn nou, tant
espacial com acadèmic, pels alumnes de primer curs) sobre els
serveis (plànol d’aules de tot el centre), la distribució lectiva (horaris
de cada grup) i acadèmica.
El Cap d’estudis els exposa els temes referits a transferència,
reconeixement i validació de crèdits ECTS tal i com s’exposa en el
procediment 12_D3_PC1_p3 Procediments de reconeixement,
transferència i validació de crèdits.
El Cap d’àrea Erasmus informa dels programes de mobilitat del
centre, als quals es poden acollir a partir de 2n curs, tal i com
s’exposa en el procediment 15_D3_PC3_p1 Gestió del programa de
mobilitat dels estudiants del centre.
El Coordinador d’informàtica explica l’accés a la plataforma Moodle
del centre i al programa de gestió acadèmica Codex.
El Coordinador de prevenció de riscos laborals emplaça als alumnes a
una reunió específica per explicar-los el Pla de protecció pel que fa a
les mesures de seguretat en el treball.
El Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i beques lliura als alumnes una
enquesta per saber diferents qüestions referides a l’accés i la
planificació acadèmica que volen seguir, tal i com s’explicita al
procediment 3_D1_PC_p1 Perfil d’ingrés dels estudiants i mecanismes
d’informació previs a l’admissió.
La sessió conclou a la sala d’actes i els alumnes marxen acompanyats
dels seus respectius tutors a l’aula on imparteix classe el tutor. En
aquest espai, els acull i els exposa els principals continguts del PAT i
la seva tasca com tutor.
El tutor els recorda la necessitat d’escollir un alumne com a delegat
de curs que faci d’interlocutor entre ell i el grup. A la vegada els
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informa dels seus horaris d’atenció personalitzada en què podran
recórrer a ell o bé ser entrevistats en cas necessari.
Així mateix, els lliura una fitxa de tutoria que forma part de
l’expedient de tutoria de l’alumne.
Organització de la presentació del curs i d’acollida pels
alumnes de 2n, 3r i 4t curs del Títol Superior
Els estudiants de segon a quart curs es desplacen a la seva aula de
grup acompanyats dels respectius tutors.
L’acollida,
orientació
i
suport
d’aquests
grups
es
basa
fonamentalment en la transmissió de la informació sobre les
particularitats, l’organització i la distribució horària del curs, així com
l’ajuda en la presa de decisions referents al seu procés curricular.
La informació sobre la mobilitat d’estudiants és un tema comú als
tres cursos i a totes les especialitats. És per això que cada tutor els fa
una explicació de la disponibilitat d’acollir-se a un intercanvi durant
aquests cursos amb els centres amb qui l’escola té signat un conveni.
El tutor de cada curs els recorda la necessitat d’escollir un alumne
com a delegat de curs que faci d’interlocutor entre ell i el grup. A la
vegada els informa dels seus horaris d’atenció personalitzada en què
podran recórrer a ell o bé ser entrevistats en cas necessari.
Finalment els lliura la fitxa de tutoria que forma part de l’expedient
de tutoria de l’alumne i que varen emplenar en els anteriors cursos
per tal que en facin les modificacions que creguin oportunes (canvis
de correu electrònic, de telèfon, etc.)
Així mateix cada grup té unes especificitat que és important
assenyalar:
•Els alumnes de 2n curs estan al segon curs del cicle de cursos
comuns i, per tant, en finalitzar el curs hauran de triar l’especialitat
que volen cursar. Per això, el tutor els exposa i recorda la normativa
d’accés a l’especialitat.
Per tal d’orientar aquesta tria els informa de les visites previstes a
realitzar a centres professionals i/o institucions de Conservació i
Restauració de Béns Culturals, així com de la visita a cadascun dels
tallers de les diferents especialitats i a la xerrada-col·loqui amb exSGIQ_ESCRBCC Novembre 2020
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alumnes on s’exposen les diferents trajectòries professionals seguides
pels participants, tal i com s’explica al procés 16_D3_PC4_p1 Gestió
de l’orientació professional dels estudiants.
•Els alumnes de 3r curs, requereixen també una atenció diferenciada.
Estan en el seu primer curs d’especialitat i necessiten adaptar-se a
uns nous espais i continguts didàctics. Per això, els cal conèixer el
funcionament del taller, els materials i estris que el conformen així
com tenir present el Pla de protecció pel que fa a les mesures de
seguretat en el treball.
Se’ls informa també del funcionament de les assignatures vinculades
amb les Pràctiques externes, que els permet introduir-se en el món
professional, tal i com s’explica al procediment 17_D3_PC5_p1 Gestió
de les pràctiques externes del programa formatiu.
•Els alumnes de 4t curs es troben al darrer any de la titulació i la
informació i assessorament que cal atorgar-los està directament
enfocada a l’assoliment dels seus estudis. Per això el tutor els exposa
la normativa del Treball final del Títol Superior de Conservació i
Restauració de Béns Culturals de l’ESCRBCC.
A la vegada els informa de les assignatures vinculades amb les
Pràctiques externes, tal i com s’explica al procediment
17_D3_PC5_p1 Gestió de les pràctiques externes del programa
formatiu.
Aquest procediment forma part de
personalitzada que es contempla al PAT.

l’acció

tutorial

general

Les accions de suport i orientació a l’alumnat tenen continuïtat al llarg
del curs acadèmic i són desenvolupades pel tutor de cada grup a
través de l’acció tutorial personalitzada i específica.
A iniciativa del Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i beques o de
qualsevol dels tutors, es realitzen reunions periòdiques per a revisar
el PAT o resoldre incidències puntuals, sempre que sigui necessari.
En finalitzar el curs acadèmic cada tutor lliura al Cap d’àrea d’atenció
a l’estudiant i beques un informe d’autovaloració de la seva tasca
desenvolupada, així com una valoració de les principals incidències,
suggeriments i esdeveniments que han tingut lloc durant el curs.
També fa l’informe anual del PAT que lliura al Coordinador pedagògic,
i proposa la seva revisió i millora, si escau.
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El Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i beques i el Coordinador
pedagògic recullen els resultats de les enquestes anuals sobre la
valoració del PAT, que s’inclouen a l’IST i que serveixen per a revisar i
millorar el procediment.
Acollida dels alumnes de Màster
Les accions d’acollida pels estudiants comencen el dia de la
presentació del curs acadèmic en què tots els alumnes són convocats
a assistir-hi. El director rep als estudiants a la sala d’actes del centre i
els dóna la benvinguda en nom de tota la comunitat educativa, així
com també fa la presentació del professorat, del Coordinador del
Màster, el Coordinador de TFM i el Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i
beques.
Es presenta el curs així com totes les activitats complementàries del
programa. El coordinador del Màster fa el seguiment de la correcta
organització del curs i dedica una atenció personalitzada de cada
alumne. L’alumnat tria un delegat que farà les funcions de
representació de la seva classe.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Coordinador pedagògic en la seva funció de propietari del
procediment, vetlla pel correcte funcionament de cada una de les
fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.
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Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de
qualitat s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del
Responsable
registre
custòdia
Actes de les reunions de Cap d’àrea d’atenció a
seguiment del PAT
l’alumnat i beques
Enquesta d’accés
Cap d’àrea d’atenció a
l’alumnat i beques
Enquesta de valoració
Coordinador pedagògic
del PAT. Anual
Fitxa de tutoria de
Tutor de cada grup
l’alumne
Informe del professor
Cap d’àrea d’atenció a
tutor sobre el grup
l’alumnat i beques
tutorat. Anual
Informe anual del Cap
Cap d’àrea d’atenció a
d’àrea d’atenció a
l’alumnat i beques
l’alumnat i beques

Conservació

Suport

Permanent

Informàtic

Permanent
Permanent

Informàtic
i paper
Informàtic

Permanent

Paper

Permanent

Informàtic
paper

Permanent

Informàtic

INDICADORS
• Índex de satisfacció dels estudiants amb el PAT a les enquestes de
valoració a final de curs.
• Número de tutors.
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7. FLUXGRAMA
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PROCEDIMENT
GESTIÓ DEL PROGRAMA DE MOBILITAT DEL CENTRE
15_D3_PC3_p1
DIMENSIÓ 3: Recursos d'aprenentatge i suport a l'estudiant
PROCÉS CLAU 3: Gestió de la mobilitat de l’estudiant
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2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CE)
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7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
Aquest procediment descriu com l’ESCRBCC gestiona i promou els
procediments relatius al sistema de la mobilitat acadèmica entre els
estudiants del centre i altres institucions, i garanteix la seva finalitat
d’enriquir l’adquisició de les competències que s’especifiquen en el
programa formatiu. També descriu com es revisa i es proposen les
millores contínues.
El present document és d’aplicació a les titulacions oficials que
imparteix l’ESCRBCC.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Cap d’àrea Erasmus de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Cap d’àrea Erasmus
És l’encarregat de gestionar els diferents programes de mobilitat
(estudis i pràctiques), d’establir els acords i convenis, difondre els
programes i gestionar els tràmits. Realitza les enquestes de
satisfacció, processa les dades, proposa les millores del programa a la
Comissió de Qualitat i les implanta.
També s’encarrega de tutoritzar els alumnes rebuts per tal d’acollirlos, realitzar una orientació personalitzada i garantir l’adquisició de
les competències que s’especifiquen en el programa formatiu.
Conjuntament amb el Cap d’estudis, coordina els diferents processos
del programa de mobilitat del centre amb d’altres institucions, essent
especialment responsable de l’assessorament als alumnes per
formalitzar la documentació necessària, convenis i acords que són
necessaris per poder realitzar una estada.
Cap d’estudis
És el responsable de definir anualment la política i els objectius del
Programa de mobilitat del centre.
Secretari
Responsable de traslladar el reconeixement acadèmic corresponent,
si s’escau, a l’expedient de l’alumne
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3.3. Grups d’interès
El principal grup d’interès d’aquest procediment és el dels estudiants
de l’ESCRBCC i el PD. Altres grups d’interès a qui està adreçat aquest
procediment són el PAS, els futurs estudiants, els ocupadors i la
societat en general.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
El Cap d’àrea Erasmus, responsable de les relacions internacionals,
s’encarrega de gestionar els acords i convenis bilaterals tant de
cooperació acadèmica, com en el marc dels programes de mobilitat
Erasmus+ estudis i Erasmus+ pràctiques que, una vegada
formalitzats, seran signats pel director de l’ESCRBCC.
La normativa que regula aquest procediment és aprovada pel Consell
escolar, s’incorpora a les NOFC i es difon.
Anualment, en coordinació amb el Cap d’estudis elabora la proposta
d’oferta de mobilitat per al curs següent. Aquesta proposta la
presenta a l’Equip directiu, al Claustre i al Consell escolar per a la
seva aprovació, essent les actes i acords les evidències d’aquest fet.
També vetlla per les accions d’informació i promoció prèvies a la
realització de les estades, com per exemple la concreció i difusió del
calendari detallat del procés, l’elaboració de material informatiu,
l’organització de sessions públiques informatives i personalitzades
d’orientació, i les activitats addicionals de promoció, com cartells en
paper, anuncis al Web i al Moodle de l’Escola. Aquestes accions tenen
com a finalitat principal detallar les característiques de l’oferta, el
nombre de places per institució, requisits i el calendari general del
procés que surten publicats a la Guia de l’estudiant.
El Cap d’area Erasmus rep i valora les sol·licituds, assigna les places
segons els criteris acadèmics definits a la normativa, i vetlla per la
transparència en el sistema de selecció. Orienta als estudiants en la
gestió dels tràmits de formalització de l’estada, matrícula, etc.
El seguiment es realitza mitjançant la comunicació periòdica amb
l’estudiant i amb el Tutor de la institució acollidora i es resolen les
possibles incidències que puguin sorgir.
En el cas dels estudiants rebuts, el Coordinador Erasmus, fa el
seguiment de l’estada dels estudiants a l’escola, se’ls facilita l’ajut
necessari en relació a l’idioma (català i/o castellà), es promou la seva
participació en les assignatures, els projectes de les diferents àrees i
l’ús dels tallers, aules, laboratoris i biblioteca. Tanmateix, vetlla per la
resolució de les incidències que puguin sorgir i, una vegada s’hagi
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finalitzat l’estada, per la correcta certificació acadèmica dels estudis
cursats.
Els estudiants de mobilitat rebuts, omplen una enquesta de
satisfacció sobre la gestió acadèmica del programa, la gestió
administrativa i la tutoria del Programa de mobilitat que recull i
custodia la Prefectura d’estudis. El propietari del procediment utilitza
els resultats d’aquesta enquesta per copsar la satisfacció de
l’estudiant de mobilitat i per a la millora del procediment.
A la finalització, el Cap d’estudis vetlla perquè es realitzi, si s’escau,
el reconeixement acadèmic corresponent per part de la Secretaria
acadèmica.
En finalitzar l’estada, l’estudiant omple una enquesta de satisfacció
sobre la gestió acadèmica del programa i la gestió administrativa que
custodia el Coordinador Erasmus que utilitza els resultats per copsar
la satisfacció de l’estudiant de mobilitat i per a la millora del
procediment.
Anualment, el propietari d’aquest procediment realitza un informe
sobre el Programa de mobilitat que recull els indicadors relacionats,
les incidències, l’índex de satisfacció i les millores, i que lliura al
Sepie.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Cap d’estudis en la seva funció de propietari del procediment,
vetlla pel correcte funcionament de cada una de les fases del
procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.
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Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de
qualitat s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES*
Identificació del registre
Responsable Conservació
custòdia
Acta aprovació política i objectius
Coordinador
Permanent
de mobilitat
Erasmus
Carta Erasmus+
Director
Permanent
fins renovació
Convenis bilaterals de cooperació
Coordinador
Permanent
acadèmica
Erasmus
Convenis Erasmus+ estudis
Coordinador
Permanent
Erasmus
Convenis Erasmus+
Coordinador
Permanent
pràctiques
Erasmus
Conveni de subvenció de mobilitat Coordinador
Permanent
d’estudiants per estudis
Erasmus
Conveni de subvenció de mobilitat Coordinador
Permanent
d’estudiants per pràctiques
Erasmus
Contracte pràctiques
Coordinador
Permanent
alumne/empresa/ESCRBCC
Erasmus
Formularis de sol·licitud a
Coordinador
Anual
SEPIE
Erasmus
Document de reconeixement de
Coordinador
Permanent
crèdits
Erasmus
Acta Claustre aprovació convenis
Secretari
Permanent
Acta Consell Escolar aprovació
convenis
Enquestes de satisfacció sobre el
PM
Informe de seguiment, avaluació i
millora del procediment
Aplication form
Transcript of Records
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Secretari

Permanent

Coordinador
Erasmus
Coordinador
Erasmus
Coordinador
Erasmus
Coordinador
Erasmus

Permanent
(resultats)
Permanent
Permanent
Permanent

Suport
Informàtic
Informàtic
i paper
Informàtic
i paper
Informàtic
i paper
Informàtic
i paper
Informàtic
i paper
Informàtic
i paper
Informàtic
i paper
Informàtic
Paper
Informàtic
i paper
Informàtic
i paper
Informàtic
Informàtic
Informàtic
i paper
Informàtic
i paper
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INDICADORS
• Número de convenis Erasmus+ estudis.
 Número
de
places
de
mobilitat
Erasmus+
Estudis
atorgades/rebudes
•Número
de
places
de
mobilitat
Erasmus+
pràctiques
atorgades/rebudes
• Número d’estudiants enviats/rebuts desglossats segons programa
de mobilitat.
• Número de titulats de l’ESCRBCC que han participat en un
programa de mobilitat.
 Països amb els que s’han realitzat intercanvis d’emissió i de
rebuda.
INDICADORS DE SATISFACCIÓ
• Enquesta de valoració del grau de satisfacció de l’estudiant que fa
mobilitat promoguda per Erasmus.
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7. FLUXGRAMA
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PROCEDIMENT
GESTIÓ DE L’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
DE L’ESTUDIANT
16_D3_PC4_p1
DIMENSIÓ 3: Recursos d'aprenentatge i suport a l'estudiant
PROCÉS CLAU 4: Gestió de l’orientació professional

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CP)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
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1. OBJECTIUS
Aquest procediment descriu com l’ESCRBCC revisa, actualitza i
millora el procediment relatiu a l’orientació professional dels seus
estudiants per a la seva inserció en el món laboral.
El present document és d’aplicació a les titulacions oficials que
imparteix l’ESCRBCC i el seu abast són els estudiants del centre.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Coordinador pedagògic de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Coordinador pedagògic
És el responsable de definir anualment el pla d’orientació. Es el
responsable de planificar les activitats que organitza l’ESCRBCC per
facilitar l’orientació professional dels seus estudiants.
Coordinador lingüístic, intercultural i de cohesió social
És el responsable de la publicació de la revista Unicum així com
d’establir vincles amb professionals relacionats amb diferents àmbits
de la conservació i restauració i coordina la seva col·laboració per a la
publicació d’articles a la revista de l’ESCRBCC.
Coordinador de pràctiques
És el responsable de gestionar les pràctiques externes i la formació
pràctica complementària, qüestió que permet posar en contacte als
estudiants amb el món laboral.
Tutors de pràctiques
Professors de 3r i 4t curs que supervisen l’evolució dels alumnes
durant la realització de les Pràctiques externes Entre les seves
funcions està visitar els centres on es realitzen les pràctiques per
garantir el bon funcionament de les mateixes i donar suport a
l’estudiant assessorant i orientant perquè aquest pugui tenir una
bona experiència d’aprenentatge.
Tota la gestió referida a les pràctiques està recollida al procediment
17_D3_PC5_p1 Gestió de les pràctiques externes del programa
formatiu.

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

125

GESTIÓ DE L’ORIENTACIÓ
PROFESSIONAL
DE L’ESTUDIANT

16_D3_PC4_p1

3.3 Grups d’interès
Aquest procés està adreçat principalment als estudiants de
l’ESCRBCC. Tanmateix, també afecta al PD, al PAS, als futurs
estudiants així com als professionals, als ocupadors i a la societat en
general, ja que tots estan implicats en les activitats d’orientació
professional de l’estudiant del centre.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
El Coordinador pedagògic, responsable del pla d’orientació, cerca les
fonts que consideri adients per copsar l’estat de la professió i el món
laboral. Aquest estudi l’utilitza en la planificació d’activitats per a
l’orientació professional, i també en altres procediments, com per
exemple en la revisió de l’oferta formativa (tal i com s’exposa al
procediment 4_D2_PE1_p1 Disseny, aprovació i implantació del pla
d’estudis).
Les activitats que organitza l’ESCRBCC per facilitar l’orientació
professional de l’estudiant, es planifiquen en funció de:
• Els objectius marcats en el Pla d’estudi de la titulació (definits al
procediment 4_D2_PE1_p1 Disseny, aprovació i implantació del pla
d’estudis).
• Les pràctiques externes (definides al procediment D3_PC5_p1
Gestió de les pràctiques externes del programa formatiu), el número
d’empreses i d’ofertes, el grau de satisfacció d’estudiants i empreses
col·laboradores, etc.
• El perfil de graduació (definit al procediment 3_D3_PC1_p4 Perfil de
graduació).
• L’enquesta d’Inserció Laboral dels titulats de l’ESCRBCC (definit al
procediment 29_D6_PC_p3 Gestió i anàlisi de la inserció laboral i la
satisfacció dels titulats).
• L’anàlisi del món laboral.
A continuació es descriuen el tipus d’activitats que es programen:
• El Coordinador pedagògic, responsable de la promoció externa,
recull les sol·licituds del PD per participar i/o organitzar activitats que
impliquen variació dels espais habituals i que posen en contacte a
l’estudiant amb el món professional, com: xerrades de professionals
de diferents àmbits de la professió a l’ESCRBCC, sortides amb els
alumnes a exposicions, tallers de conservació i restauració de
museus, arxius, biblioteques, etc. Si les considera adients, determina
la possible participació de l’ESCRBCC, n’informa al Claustre i al
Consell Escolar a principi de curs per a la seva aprovació, i en dóna
difusió als estudiants i al personal docent interessats i/o implicats.
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Aquestes activitats es contemplen dins el currículum escolar i formen
part del procés d’aprenentatge dels alumnes i es contemplen com a
activitats d’ensenyament-aprenentatge de les programacions anuals
de les assignatures, però no cal dir que permeten fer visible el món
laboral a l’estudiant.
• Jornades d’orientació professional que contemplen:
La visita al Centre de Restauració de Béns Mobles de la
Generalitat de Catalunya.
Convidar a titulats integrats ja al món laboral per tal de que
expliquin la seva experiència: taules rodones, lliçó inaugural,
etc.
Converses amb el PD de l’Àrea de conservació i restauració de
totes les especialitats del programa formatiu de l’ESCRBCC.
• Programes de Pràctiques de formació en necessitats concretes del
món professional no contemplades als estudis reglats, per a titulats
de l’ESCRBCC, amb una formació teòrica i pràctica de 400 hores en
institucions de reconegut prestigi. Els convenis de col·laboració són
proposats pel Coordinador de pràctiques a l’equip directiu. El director
els signa i l’equip directiu els presenta al Consell escolar per a la seva
aprovació i difusió.
• Organització de cursos de formació continuada en format de
monogràfics amb docents externs, sobre temes que interessen tant
als estudiants de l’ESCRBCC, com als titulats i als professionals de la
conservació i restauració.
• Difusió de l’associació de Conservadors i Restauradors Associats de
Catalunya (CRAC). És l’associació sense ànim de lucre formada per
professionals del món de la conservació-restauració de béns culturals
i patrimoni artístic i històric. Actualment, representa gairebé 300
professionals que treballen en l'àmbit de la conservació del patrimoni
cultural. Entre ells hi ha autònoms, empreses, assalariats i
funcionaris. Periòdicament realitzen una xerrada informativa als
alumnes de l’últim curs de l’ESCRBCC.
• El Coordinador pedagògic responsable de la promoció externa
recull també informació per participar en activitats organitzades per
altres
entitats
(xerrades,
congressos,
jornades
tècniques,
exposicions...) i que poden ser d’interès pels futurs titulats. Si les
considera adients, determina la possible participació de l’ESCRBCC,
en dóna difusió, i n’informa als estudiants i personal docent interessat
i/o implicat.
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• El Coordinador lingüístic, intercultural i de cohesió social és el
responsable de coordinar tota la gestió que implica la publicació anual
d’Unicum, la revista de l’ESCRBCC, en col·laboració amb el seu
director.
L’edició de la revista és una de les principals activitats. Entre els
seus objectius figura en primer lloc la difusió de l’activitat docent i la
relació, col·laboració i difusió de diferents àmbits de la conservació i
la restauració, mitjançant la publicació d’articles relacionats.
La revista està incorporada al directori del Catàleg Latindex, el
sistema d’informació sobre revistes d’investigació científica, tècnica,
professional i de divulgació científica i cultural que s’editen a
Espanya, Portugal, Amèrica Llatina i el Carib. També es pot consultar
la totalitat dels articles a RACO (Revistes Catalanes amb Accés
Obert), repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en
accés obert, els articles a text complet de revistes científiques,
culturals i erudites catalanes.
L’equip de redacció de la revista el conformen professors i alumnes
de l’Escola. Pel que fa als alumnes, l’equip es renova anualment a
principi de curs mitjançant unes llistes de participació que es posen
a disposició dels alumnes a consergeria. Aquesta participació permet
a l’alumne contactar amb la realitat professional de la conservaciórestauració i la seva divulgació.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Coordinador pedagògic en la seva funció de propietari del
procediment, vetlla pel correcte funcionament de cada una de les
fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
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document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de
qualitat s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre
Responsable
custòdia
Convenis de col·laboració per a
Director
les Pràctiques de formació
Actes del claustre amb acord per
Secretari
a la realització d’activitats que
impliquen variació de l’espai
habitual
Actes del Consell Escolar amb
Secretari
acord per a la realització
d’activitats que impliquen variació
de l’espai habitual
Comunicats de sortides amb els
Secretari
alumnes
Comunicats de sortides als
Coordinador
professors afectats
pedagògic
Programes del cursos monogràfics Coordinador
pedagògic
Revista Unicum
Cap d’estudis
Informe de seguiment, avaluació i
millora del procediment

Coordinador
pedagògic

Conservació

Suport

Permanent

Paper

Permanent

Informàtic
i paper

Permanent

Informàtic
i paper

Anual

Informàtic

Anual

Informàtic
Informàtic

Permanent
Permanent

Informàtic
i paper
Informàtic

INDICADORS
• Número d’accions d’orientació professional realitzades.
• Número de nous convenis signats de Pràctiques de formació.
• Número d’alumnes que participen a les Pràctiques de formació.
• Número de monogràfics que organitza l’ESCRBCC.
• Número d’activitats d’orientació professional organitzades per altres
entitats en les que l’ESCRBCC participa d’alguna manera.
• Alumnes que col·laboren a lar revista UNICUM.
• Resultats de l'enquesta d'inserció laboral.
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7. FLUXGRAMA
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PROCEDIMENT
GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DEL
PROGRAMA FORMATIU
17_D3_PC5_p1
DIMENSIÓ 3: Recursos d'aprenentatge i suport a l'estudiant
PROCÉS CLAU 5: Gestió de les pràctiques externes

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3.PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CPr)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

132

GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES
EXTERNES DEL PROGRAMA
FORMATIU

17_D3_PC5_p1

1. OBJECTIUS
Aquest procediment descriu com l’ESCRBCC promou, facilita, ofereix i
gestiona de manera eficient les pràctiques acadèmiques externes dels
estudiants, amb l’objectiu que adquireixi la competència professional,
tutelat per professionals amb experiència en el sector de la
conservació i restauració. També descriu com es revisa i es proposen
les millores contínues.
El present document és d’aplicació a les titulacions oficials que
imparteix l’ESCRBCC i el seu abast són els alumnes de 3r i 4t curs de
totes les especialitats del Títol Superior i els alumnes de Màster.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Coordinador de pràctiques de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Coordinador de pràctiques
És el responsable de definir anualment la política i els objectius dels
programes de pràctiques externes curriculars (optatives i
obligatòries). És l’encarregat de gestionar els diferents programes de
pràctiques, d’establir els contactes amb les institucions i empreses
col·laboradores, difondre els programes, gestionar els tràmits interns
i externs (sBid), i vetlla perquè es compleixi el pla d’activitats acordat
en cada cas.
És l’encarregat de gestionar els convenis marc amb les institucions i
empreses amb les quals s’acorden realitzar les pràctiques curriculars
amb el vist i plau de la Coordinadora pedagògica.
Coordinador pedagògic
Revisa que es compleixi el calendari establert i recull els resultats de
les enquestes de satisfacció dels estudiants sobre la gestió i difusió de
les pràctiques.
Tutor de pràctiques
Professorat de 3r i 4t curs d’especialitat de l’ESCRBCC, encarregat del
correcte funcionament i la idoneïtat de la pràctica externa realitzada
per l’estudiant. Supervisa de forma presencial, el correcte
desenvolupament del pla d’activitats de forma coordinada amb el
Tutor de l’entitat col·laboradora.
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Tutor de l’entitat col·laboradora
Professional de la conservació-restauració vinculat a l’entitat
col·laboradora, amb l’experiència i els coneixements necessaris per
realitzar una tutela efectiva de l’alumne en pràctiques. S’ocupa
d’acollir a l’estudiant, decideix, organitza i supervisa el pla d’activitats
que realitza l’alumne segons necessitats reals, i avalua el treball
realitzat.
3.3. Grups d’interès
Els principals grups d’interès d’aquest procediment són els estudiants
de l’ESCRBCC i els ocupadors que col·laboren amb el programa de
pràctiques. Tanmateix, també són grups d’interès implicats el PD i els
futurs estudiants.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Anualment el Coordinador de pràctiques revisa, i actualitza, si
s’escau, el marc d’actuació relatiu a la realització de pràctiques
acadèmiques externes, en el que es fixarà els objectius i tota la
planificació, i ho transmet a l’Equip directiu per al seu debat i
aprovació. El Claustre i el Consell escolar aproven la normativa
específica d’aquest procediment que es publica a les NOFC, i es difon.
El Coordinador de pràctiques, com a responsable del procediment,
estableix les relacions del Programa Escola-Empresa per a la
realització de les pràctiques obligatòries i de les pràctiques optatives
dels alumnes a institucions o empreses col·laboradores.
L’intercanvi d’informació i les gestions necessàries per establir el
conveni, segons la normativa vigent, per a les pràctiques obligatòries,
les realitza el Coordinador de pràctiques mitjançant l’aplicatiu del
Banc Integrat de Dades (sBid) del Departament d’Educació i del
Consell General de Cambres de Catalunya.
Per a les pràctiques optatives, l’intercanvi d’informació i la gestió dels
acords de col·laboració es realitzen per de Coordinadora de
pràctiques i el tutor de suport a les pràctiques sota la supervisió de la
Coordinació pedagògica i queden recollides en convenis per acord
bilateral.
La formalització dels convenis es fa amb la signatura del responsable
de l’entitat col·laboradora i el director de l’ESCRBCC, es presenten al
Consell escolar i es difonen mitjançant els canals externs i interns de
comunicació.
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Les entitats col·laboradores defineixen el nombre d’alumnes que es
poden acollir al seu programa de pràctiques, el perfil requerit i el
projecte formatiu segons el pla d’activitats de l’ESCRBCC. Tanmateix,
assignen el Tutor encarregat d’acollir a l’estudiant, organitzar,
supervisar les activitats que realitza l’estudiant i avaluar-lo.
El Coordinador de pràctiques, segons les dades i peticions de les
empreses col·laboradores, proposen anualment a la direcció els
professors que actuaran de Tutors de pràctiques i posa en marxa la
part del procediment que afecta directament als estudiants.
Durant el primer semestre s’informa presencialment als alumnes de
tercer i quart curs sobre les assignatures relacionades del TS i als
alumnes de Màster (optatives i obligatòries), les institucions on es
realitzen les pràctiques, el nombre de places, les tasques a
desenvolupar a cada institució segons el pla d’activitats, la durada,
els criteris de selecció i avaluació, i el termini per apuntar-se segons
el calendari establert.
La informació general està a disposició de tota la comunitat educativa
a la Guia docent i a les NOFC, documents consultables a la pàgina
web i l’espai Moodle de l’escola. La informació concreta que
s’actualitza cada curs, es difon anualment a la reunió informativa, al
tauler d’anuncis i amb entrevistes personalitzades.
Un cop l’alumne és seleccionat a una de les places, es matricula a les
assignatures vinculades a les pràctiques curriculars i inicia les
pràctiques el dia acordat.
El Tutor de l’entitat fa el seguiment de l’activitat de l’estudiant durant
el període de les pràctiques en l’entitat col·laboradora. El Tutor de
pràctiques de l’escola supervisa de forma presencial l’execució de les
pràctiques. Aquesta comunicació contínua permet detectar qualsevol
incidència en el desenvolupament de l’activitat i poder-la resoldre
eficaçment en benefici d’ambdues parts.
En finalitzar les pràctiques el tutor de l’entitat i l’estudiant emeten
informes, on es valoren diferents aspectes referents a l’activitat
portada a terme i es recull el grau satisfacció de les dues parts.
Per a les pràctiques obligatòries, l’avaluació es fa a partir dels
paràmetres establerts que consten a l’Informe de valoració del centre
de treball (Document sBid REF11). Per a les pràctiques optatives,
l’avaluació es fa a partir dels paràmetres inclosos a l’Annex
d’avaluació de la pràctica.
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A final de curs, els alumnes de tercer i quart curs del TS i els alumnes
de Màster realitzen una enquesta que valora el seu grau de
satisfacció sobre els mecanismes d’informació i gestió dels programes
de pràctiques.
El Coordinador de pràctiques elabora un informe anual amb els
indicadors, la valoració dels dos programes de pràctiques efectuades
durant el curs escolar i les propostes de millora.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Coordinador de pràctiques en la seva funció de propietari del
procediment, vetlla pel correcte funcionament de cada una de les
fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius
de qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i
l’elaboració de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests
indicadors i l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el
grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar,
valorar, i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del
sistema. Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si
s’escauen, uns requeriments i unes recomanacions que retornen al
propietari per a que les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la
seva informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de
qualitat s’incorporen a l’IST.
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6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre
Carta de presentació (sBid
REF00)
Document informatiu de la
Formació Pràctica en Centres
de Treball (sBid REF01)
Protocol de condicions del
centre de treball (sBid REF02)
Qüestionari del Tutor per a
l’Homologació de centres de
treball (sBid REF03)
Compromís. Informe de
col·laboració (sBid REF03)
Fitxa de recollida de dades de
l’Entitat col·laboradora (sBid
REF04)
Planificació Pla d'activitats per
a la formació pràctica en
centres de treball (sBid
REF06)
Conveni de col·laboració per a
la formació pràctica en
centres de treball (sBid REF)
Conveni de pràctiques
(optatives)
Annexos d’avaluació
practiques optatives
Enquestes de valoració
programes de pràctiques
Informe de seguiment,
avaluació i millora del
procediment

Responsable Conservació
custòdia
Coordinador
Anual
de pràctiques
Coordinador
Anual
de pràctiques

Suport
Informàtic
Informàtic

Coordinador
de pràctiques
Coordinador
de pràctiques

Anual

Informàtic

Anual

Informàtic

Coordinador
de pràctiques
Coordinador
de pràctiques

Anual

Informàtic

Bianual

Informàtic

Coordinador
de pràctiques

Anual

Informàtic

Coordinador
de pràctiques

Renovable

Informàtic
i paper

Director

Permanent

Paper

Coordinador
de pràctiques
Coordinador
pedagògic
Secretari

Permanent

Paper

Permanent
(els resultats)
Permanent

Informàtic
i paper
Informàtic

cada 5 años

INDICADORS
• Número de convenis de pràctiques obligatòries del TS i del Màster.
• Número de convenis de pràctiques optatives.
• Número de places de pràctiques obligatòries del TS i del Màster
segons curs i especialitat.
• Número de places de pràctiques optatives segons curs i especialitat.
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• Número d’estudiants que han realitzat pràctiques obligatòries del
TS i del Màster segons curs i especialitat.
• Número d’estudiants que han realitzat pràctiques optatives segons
curs i especialitat.
INDICADORS DE SATISFACCIÓ
• Valoració del grau de satisfacció dels estudiants que han fet
pràctiques acadèmiques externes.
• Valoració del grau de satisfacció de les entitats que han ofert i
realitzat convenis de pràctiques acadèmiques externes.
• Resultats del qüestionari de satisfacció que omplen els sol·licitants
d’incidències, reclamacions, suggeriments o felicitacions sobre el
servei i la resposta rebuda.
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SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

139

GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES
EXTERNES DEL PROGRAMA
FORMATIU

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

17_D3_PC5_p1

140

POLÍTIQUES DEL PD

18_D4_PE_P1

PROCEDIMENT
POLÍTIQUES DEL PD
18_D4_PE_p1
DIMENSIÓ 4: Personal acadèmic i PAS
PROCÉS ESTRATÈGIC: Definició de les polítiques del PD i PAS

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (D)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

141

POLÍTIQUES DEL PD

18_D4_PE_P1

1. OBJECTIUS
L’ESCRBCC és un centre públic on s’imparteixen ensenyaments superiors
i que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
A causa de la seva singularitat (és l’únic centre a Catalunya amb
aquestes característiques), està a l’espera que el Departament
d’Educació elabori una política de personal docent per als centres
d’ensenyaments superiors o bé atorgui autonomia i poder de decisió al
centre. Mentrestant, l’ESCRBCC es veu obligada a aplicar la política que
ordena per llei el Departament d’Educació i que és la mateixa que regula
els centres d’educació primària i secundària. Aquesta política està
recollida al decret 39/20 de 25 de març i no permet desenvolupar una
política de personal pròpia. És a dir, l’ESCRBCC no pot determinar la
plantilla, ni definir llocs de treball, ni establir retribucions, ni exigir
investigadors.
Atesa la concreció de l’esmentat decret, aquest procediment només
descriu com l’ESCRBCC defineix els perfils de la plantilla docent del
centre en funció del seu programa formatiu i fa la proposta al
Departament d’Educació i al Consorci d’Educació de Barcelona, que són
qui acaben validant la proposta de l’ESCRBCC. Pel mateix procediment el
Director proposa el seu Equip directiu i els altres càrrecs del centre: Caps
d’àrea, Coordinadors i Tutors.
Aquest procediment serà aplicat a l’inici de cada curs acadèmic i
puntualment s’anirà renovant, quan es produeixin baixes durant el curs,
que caldrà substituir. El seu abast és, doncs, el personal docent del
centre.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia Interna
de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1.Propietari
Director de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Director
Elabora la proposta dels nomenaments i vetlla pel correcte
desenvolupament del càrrec del seu Equip directiu i de la seva idoneïtat,
així com de la dels Caps d’àrea i Coordinadors.
Equip directiu
La definició de la plantilla, càrrecs directius, Caps d’àrea, Coordinadors i
Tutors del centre és responsabilitat del Director de l’ESCRBCC. Ara bé, el
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Director escolta l’opinió de l’Equip directiu a l’hora de determinar els
Caps d’àrea, Coordinadors i Tutors del centre. En el cas que es plantegi
un canvi de càrrecs respecte als ja nomenats, es té en compte l’opinió
del PD afectat i del Claustre de professors.
Pel que fa als nomenaments, es tindran en compte els indicadors
assenyalats al final d’aquest procediment, si bé cal indicar que no seran
determinants.
Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i beques
Fa un seguiment de la idoneïtat dels Tutors del TS.
Caps d’àrea
Fan un seguiment de la idoneïtat dels professors substituts adscrits a la
seva àrea. D’una banda, conservació-restauració i d’altra ciències i
tecnologia, humanitats i plàstica.
Cap d’àrea Erasmus
Gestiona el programa de mobilitat de l’escola.
Cap d’àrea de Qualitat i formació continua
Gestiona el SGIQ i el programa de formació continua del centre.
3.3. Grups d’interès
Aquest procés està adreçat a tot el professorat de l’ESCRBCC i busca la
corresponsabilitat de tot el PD en l’elaboració de l’organigrama de
l’ESCRBCC i el nomenament dels càrrecs.
Altres grups d’interès afectats per aquest procediment són els estudiants
i el PAS.
DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Un cop nomenat el Director de l’ESCRBCC per part del gerent del
Consorci d’Educació de Barcelona, i tenint en compte el marc normatiu
del Departament d’Educació, així com les dades anuals del curs anterior,
el Director proposa el Cap d’estudis, el Coordinador pedagògic i el
Secretari de l’ESCRBCC, els quals conformaran l’Equip directiu. Aquest
procediment està resolt el mes de juliol posterior al nomenament del
Director i és per a un període de quatre anys, prorrogables.
Anualment i durant cada mes de juliol, el Director de l’ESCRBCC fa la
proposta de la plantilla docent al Departament d’Educació i al Consorci
d’Educació de Barcelona, els quals l’acaben definint, corregint i aprovant
a principis de setembre.
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Un cop definida la plantilla, el Director (assessorat per la resta de l’equip
directiu) proposa els Caps d’àrea, els Coordinadors i els Tutors de curs,
els quals seran validats pel Consorci d’Educació de Barcelona el mes
d’octubre. Les propostes i les seves esmenes són recollides en els
informes setmanals de les reunions que celebra l’Equip directiu.
Durant el curs, i sempre i quan es produeixi una vacant, el Director de
l’ESCRBCC sol·licita un professor substitut al Consorci d’Educació de
Barcelona, el qual selecciona el primer professor apuntat a la llista de
substituts que estigui inscrit al perfil de la plaça sol·licitada. El seguiment
del professor substitut és responsabilitat dels Caps de les dues grans
àrees de l’ESCRBCC.
Pel que fa a la valoració de la idoneïtat dels nomenaments, cal indicar
que és responsabilitat de diverses persones. Així, doncs, la idoneïtat del
Director és valorada per l’inspector del centre, essent l’únic cas que és
executat per personal del Departament d’Educació aliè a l’ESCRBCC. És
per això que no es descriu en aquest procediment.
És responsabilitat del director, però, que es desenvolupi correctament el
Pla d’acollida del nou professorat, que cada responsable del pla realitzi
les tasques i actuacions que li han estat encomandes, i que se li lliuri al
nou professorat la documentació necessària (Pla d’acollida del nou
professorat).
En el cas de la resta de l’Equip directiu (Cap d’estudis, Coordinador
pedagògic i Secretari), la idoneïtat del nomenament i la seva valoració
correspon al Director, el qual desenvolupa aquesta tasca durant les
reunions setmanals de l’Equip directiu al llarg del curs. Aquesta tasca
permet fer també un acurat seguiment del dia a dia del centre, a la
vegada que es revisa la tasca de cada un dels seus membres i la seva
idoneïtat.
Quant als Caps d’àrea, la valoració de la idoneïtat del seu nomenament
correspon a l’Equip directiu de l’ESCRBCC. Els Caps d’àrea de l’ESCRBCC
(Atenció a l’estudiant i beques, Àrea de Conservació i restauració, Àrea
de Ciències i tecnologia, Àrea de Plàstica i Àrea d’Humanitats, Àrea
d’Erasmus, Àrea de Qualitat i formació continua) fan tres reunions anuals
amb l’Equip directiu de l’ESCRBCC. En la primera (a principis de curs)
s’estableixen els objectius per a aquell any. En la segona (al mes de
febrer) es revisa l’estat dels objectius fixats a inici de curs i en la darrera
reunió (al mes de juny) es fa una valoració definitiva del curs. Aquestes
reunions permeten valorar la idoneïtat dels Caps d’àrea en l’exercici de
les seves funcions.
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D’altra banda, i com ja s’ha comentat abans, els Cap d’àrea de
conservació restauració i de ciències i tecnologies, humanitats i plàstica
exposen en aquestes reunions el seguiment que fan als eventuals
professors substituts i en valoren la seva idoneïtat (Pla d’acollida)
El mateix procediment i règim de reunions descrit s’aplica als
Coordinadors de l’ESCRBCC (Coordinador de pràctiques, Coordinador
informàtic, Coordinador de prevenció de riscos laborals i Coordinador
lingüístic), de manera que es valora la seva idoneïtat.
En el cas que un membre de l’Equip directiu, un Cap d’àrea, un
Coordinador o un Tutor causi baixa voluntària o per altres causes, com
ara la seva no idoneïtat per a l’exercici del càrrec, immediatament és
substituït pel Director que ha de fer la proposta del nou càrrec al
Consorci d’Educació de Barcelona, que l’acabarà validant.
Finalment i pel que fa als Tutors, el seguiment de la seva tasca és
realitzada pel Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i beques, que en fa un
seguiment durant tot el curs i una valoració al final de cada any
acadèmic. Els Tutors es reuneixen quatre cops a l’any. Aquestes reunions
permeten valorar la seva idoneïtat.
Cada valoració s’evidencia en diversos documents, com les actes de les
reunions dels Caps d’àrea amb l’Equip directiu, les actes de les reunions
dels Coordinadors amb l’Equip directiu, les actes de cada una àrea de les
cinc àrees, les actes de les reunions de Tutors.
Pel que fa als Coordinadors de Màster són nomenats pel director amb
l’assessorament de la resta de l’equip directiu i de la Comissió de Màster
i realitzen també les funcions de tutors de Màster.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Director en la seva funció de propietari del procediment, vetlla pel
correcte funcionament de cada una de les fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar, i
aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
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Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest document
es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
Identificació del
Responsable
registre
custòdia
Actes de les reunions dels Secretari
Caps d’àrea i l’Equip
directiu
Actes de les reunions dels Secretari
Coordinadors i l’Equip
directiu
Actes de les reunions dels Cap d’àrea d’atenció
Tutors de 1r i 2n curs
a l’alumnat i beques
Actes de les reunions dels Coordinador
Tutors de 3r i 4t curs
pedagògic
Informe de seguiment,
Director
avaluació i millora del
procediment

Conservació

Suport

Permanent

Paper i
informàtic

Permanent

Paper i
informàtic

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

INDICADORS
 Núm. de PD catedràtic. Distribució per especialitats.
 Número de PD funcionari. Distribució per especialitats.
 Número de PD interí. Distribució per especialitats.
 Número de PD doctor. Distribució per especialitats.
 Número de PD no doctor. Distribució per especialitats.
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7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
L’ESCRBCC és un centre públic dependent del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya. A causa de la seva singularitat (és l’únic
centre a Catalunya amb aquestes característiques), està a l’espera que
el Departament d’Educació elabori una política de personal
d’administració i serveis per als centres d’ensenyaments superiors o bé
atorgui autonomia i poder de decisió al centre. Mentrestant, l’ESCRBCC
es veu obligada a aplicar la política que ordena per llei el Departament
d’Educació. Per tant, l’ESCRBCC no pot determinar la plantilla, ni definir
llocs de treball, ni establir retribucions.
Així, doncs, aquest procediment només descriu com l’ESCRBCC defineix
els perfils de la plantilla del PAS del centre en funció del nombre
d’alumnes, serveis i tasques a desenvolupar, i com fa la proposta al
Departament d’Educació i al Consorci d’Educació de Barcelona, que són
qui acaben validant la proposta de l’ESCRBCC.
Aquest procediment és revisat a l’inici de cada curs acadèmic i, en cas
que es consideri que s’ha d’augmentar la plantilla, es proposa als
organismes esmentats al principi del curs acadèmic. El seu abast és,
doncs, el personal d’administració i serveis.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Director de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Director
La definició de la plantilla del PAS és responsabilitat del Director de
l’ESCRBCC que en fa la proposta al Departament d’Educació i al
Consorci d’Educació de Barcelona. Ara bé, el Director escolta l’opinió de
l’Equip directiu (especialment del Secretari) a l’hora de determinar el
nombre de PAS de l’ESCRBCC.
Secretari
Assessora en la configuració de la proposta de plantilla de PAS i fa un
seguiment de la seva idoneïtat en el desenvolupament de les tasques
encomanades.
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3.3. Grups d’interès
Aquest procés està adreçat a tot el PAS de l’ESCRBCC. Tanmateix,
també afecta al PD, als estudiants i als futurs estudiants del centre.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Un cop nomenat el Director de l’ESCRBCC per part del gerent del
Consorci d’Educació de Barcelona, i tenint en compte el marc normatiu
del Departament d’Educació, el Director defineix la plantilla del PAS de
l’ESCRBCC. Tanmateix, la decisió final del nombre de membres del PAS
que conformen la plantilla del centre correspon al Departament
d’Educació, mentre que els nomenaments són responsabilitat del
Consorci d’Educació de Barcelona.
Anualment (cada mes de juliol) el Director i el Secretari de l’ESCRBCC,
revisen la plantilla del PAS de l’ESCRBCC. En el cas que el nombre de
PAS es consideri insuficient, es fa una proposta d’ampliació al
Departament d’Educació i al Consorci d’Educació de Barcelona, els quals
resoldran al setembre.
D’altra banda, quan es produeix una vacant d’un membre del PAS, el
Director de l’ESCRBCC sol·licita un substitut al Consorci d’Educació de
Barcelona, el qual selecciona la primera persona apuntada a la llista de
substituts que estigui inscrit al perfil de la plaça sol·licitada. El
seguiment del substitut és responsabilitat del Secretari de l’ESCRBCC.
En efecte, durant el curs el Secretari de l’ESCRBCC fa un seguiment dels
membres del PAS (amb destinació definitiva, interins i substituts).
En el cas que es determini la no idoneïtat d’un membre del PAS, el
Director ho comunicarà a l’inspector del centre, que iniciarà un procés
disciplinari aliè al centre i que defuig l’àmbit d’aquest procediment.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Director en la seva funció de propietari del procediment, vetlla pel
correcte funcionament de cada una de les fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
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La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar,
i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del
Responsable
registre
custòdia
Informe de seguiment,
Director
avaluació i millora del
procediment

Conservació
Permanent

Suport
Informàtic

INDICADORS
 Número de PAS funcionari. Distribució per funcions.
 Número de PAS interí. Distribució per funcions
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PROCEDIMENT
GESTIÓ DEL PD
20_D4_PC_p1
DIMENSIÓ 4: Personal acadèmic i PAS
PROCÉS CLAU: Gestió del PD i del PAS

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CE)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
Aquest procediment descriu com l’ESCRBCC, un cop definida la plantilla
docent del centre, garanteix una bona gestió del PD en el
desenvolupament de les tasques docents que té encomanades, de cara
a assolir una bona entesa, col·laboració i interdisciplinarietat entre el
professorat.
Aquest procediment serà aplicat durant tot curs acadèmic i el seu abast
és el personal docent del centre.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1.Propietari
Cap d’estudis de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Cap d’estudis
És responsabilitat del Cap d’estudis de l’ESCRBCC la gestió del PD del
centre pel que fa a l’exercici de les tasques docents, el compliment de
la seva atribució horària d’assignatures, així com les tasques
complementàries assignades.
Tanmateix i pel que fa al compliment dels plans docents i de les
programacions comptarà amb la col·laboració dels Caps d’àrea de
Conservació i restauració i de Ciències i tecnologies, humanitats i
plàstica, els quals faran el seguiment del professorat assignat a la seva
àrea. Els Caps d’àrea actuen sota la supervisió del Coordinador
pedagògic
de
l’ESCRBCC,
encarregat
de
promoure
la
interdisciplinarietat i col·laboració entre les diverses àrees.
Coordinador pedagògic
És el dipositari dels plans docents i de les programacions de tot el
centre i vetlla pel compliment dels mateixos. Coordina els Caps d’àrea i
promou la interdisciplinarietat.
Caps d’àrea
Els Caps d’àrea Conservació i restauració i de Ciències i tecnologies,
humanitats i plàstica es reuneixen mensualment amb tot el professorat
de la seva àrea, de cara a valorar, millorar i compartir l’exercici de les
seves tasques docents.
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Els resultats de les reunions són comunicats al Coordinador pedagògic
que, si s’escau, pot promoure reunions conjuntes entre el PD de
diverses àrees.
3.3. Grups d’interès
Aquest procés està adreçat a tot el professorat de l’ESCRBCC i busca la
col·laboració i interdisciplinarietat en l’exercici de les funcions docents,
així com una òptima execució de les funcions adjudicades.
Altres grups d’interès afectats per
estudiants i el PAS.

aquest procediment són els

4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Partint del marc normatiu del Departament d’Educació, de les NOFC i
del procediment19_ D4_PE_p1 Polítiques del PD, a principi de cada curs
acadèmic (segona setmana de setembre) se celebra el primer Claustre
del PD. Durant aquest Claustre s’aproven els horaris elaborats pel Cap
d’estudis de l’ESCRBCC amb el programari Untis. Es deixa constància
d’aquesta aprovació en una acta de la reunió de Claustre.
L’elaboració dels horaris (que inclouen la impartició de classes, l’exercici
dels càrrecs i altres activitats complementàries) és realitzada pel Cap
d’estudis, després d’haver escoltat les propostes de les àrees de
Conservació i restauració i de Ciències aplicades. Aquestes propostes
són realitzades a partir de les Dades anuals del curs anterior lliurades al
Consorci d’Educació de Barcelona. En el cas de canvis en l’assignació
d’assignatures i tasques complementàries es consulta a les àrees.
Després de l’acord de Claustre, el Director de l’ESCRBCC valida els
horaris, els quals s’incorporen al Document de dades anuals del centre
que es lliura cada any al CEB i que aprova definitivament l’Inspector del
centre.
La gestió i valoració de les tasques del PD es fa atenent a la ubicació de
cada professor dins de cada àrea, així com a la seva participació en
activitats interdisciplinàries, ja que la interdisciplinarietat és un element
clau en l’ESCRBCC.
Tanmateix, pel que fa als horaris del PD (assistència, llicències,
permisos, vacances i encàrrecs de serveis), l’encarregat de vetllar pel
seu correcte compliment és el Cap d’estudis de l’ESCRBCC, el qual
s’encarrega també d’actualitzar el registre d’absències. Tot i això, cal
assenyalar que els encàrrecs de serveis, ateses les seves
característiques, són assignats pel Director de l’ESCRBCC i adjudicats
d’acord amb les propostes de les de Conservació i restauració i de
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Ciències i tecnologies, humanitats i plàstiques. Es encàrrecs de serveis
comuniquen al Claustre i al Consell escolar de l’ESCRBCC i les faltes
d’assistència justificades del PD.
Respecte l’enregistrament de la jornada laboral es realitza amb el
dispositiu biomètric instal·lat a la Sala de professors. Les dades respecte
l’assistència del personal docent s’introdueixen a l’aplicatiu del
Departament d’Educació mensualment i es pengen al taulell de la Sala
de professors perquè puguin ser consultables.
Quant a la valoració de les tasques docents del PD correspon als Caps
d’àrea, sota la coordinació del Coordinador pedagògic de l’ESCRBCC. Es
valora el compliment dels plans docents i de les programacions. Els
Caps d’àrea fan el seguiment i les propostes de millora, que són
traslladades al Coordinador pedagògic (en el cas dels plans docents i
programacions) i al Cap d’estudis (assignació d’assignatures, horaris i
activitats complementàries).
L’Equip directiu de l’ESCRBCC es reuneix amb tots els Caps d’àrea de
l’ESCRBCC (Conservació restauració, Ciències i tecnologies, humanitats i
plàstica, Erasmus, Qualitat i formació continua) tres vegades a l’any, a
principis de curs, al mes de febrer (just acabat el primer semestre) i a
final del curs acadèmic. Durant aquestes reunions es tracten diversos
temes i, entre ells, la gestió del PD pel que fa al desenvolupament de
les tasques docents i també complementàries assignades.
Per la seva banda, els quatre coordinadors de l’ESCRBCC (Coordinador
de pràctiques, Coordinador informàtic, Coordinador de prevenció de
riscos laborals i Coordinador lingüístic), donen compte dels seus serveis
i activitats complementàries en les tres reunions anuals programades
amb l’Equip directiu del centre.
Finalment, també es té en compte la informació dels estudiants
respecte a l’activitat docent del PD, la qual s’obté en dues enquestes
d’avaluació que es realitzen al final de cada semestre. Aquestes
enquestes són realitzades pels estudiants a través del programa de
gestió acadèmica Codex. Les enquestes són coordinades pel Cap d’àrea
d’atenció a l’estudiant, tal com s’explica al procediment 26_D6_PC_p1
Gestió i anàlisi dels resultats acadèmics i de la satisfacció dels
estudiants.
Tota aquesta informació queda registrada en les actes de les reunions
dels Caps d’àrea de Conservació restauració i de Ciències i tecnologia,
humanitats i plàstiques amb l’Equip directiu, en les actes de les
reunions dels Coordinadors amb l’Equip directiu, i finalment amb les
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enquestes de valoració docent dels estudiants de l’ESCRBCC i l’enquesta
de satisfacció del personal docent.
Tota la informació és valorada a final de cada curs acadèmic en una
reunió de l’Equip directiu de l’ESCRBCC. Tanmateix, per a casos
puntuals que precisin més urgència, cal dir que poden ser tractats en
les reunions setmanals de l’Equip directiu de l’ESCRBCC, a les quals pot
assistir un Cap d’àrea, un tutor o un professor afectat, si s’escau.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Cap d’estudis en la seva funció de propietari del procediment, vetlla
pel correcte funcionament de cada una de les fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar,
i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
Identificació del registre
Document de dades anuals del
centre
Actes de les reunions dels
Caps d’àrea i l’Equip directiu
Actes de les reunions dels
coordinadors i l’Equip directiu
Actes de les reunions d’àrea
Enquestes de valoració docent
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Responsable
custòdia
Director

Conservació

Suport

Permanent

Informàtic

Secretari

Permanent

Secretari

Permanent

Caps d’àrea
Coordinador

Permanent
Sis mesos

Paper i
informàtic
Paper i
informàtic
Informàtic
Informàtic
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dels estudiants
Enquestes de satisfacció del
personal docent
Informe de seguiment,
avaluació i millora del
procediment

pedagògic
Coordinador
pedagògic
Cap d’estudis
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Sis mesos

Informàtic

Permanent

Informàtic

INDICADORS
• Número de PD catedràtic. Distribució per titulació.
• Número de PD funcionari i interí. Distribució per titulació.
• Resultats de les enquestes de valoració docent dels estudiants.
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PROCEDIMENT
GESTIÓ DEL PAS
21_D4_PC_p2
DIMENSIÓ 4: Personal acadèmic i PAS
PROCÉS CLAU: Gestió del PD i del PAS

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (S)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
Aquest procediment descriu com l’ESCRBCC, un cop definida la plantilla
del PAS del centre, garanteix una bona gestió del PAS en el
desenvolupament de les tasques que té encomanades.
Aquest procediment serà aplicat durant tot curs acadèmic i el seu abast
és el PAS.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1.Propietari
Secretari de l’ESCRBCC
3.2. Responsabilitats
Secretari
Malgrat que la responsabilitat última del compliment de les tasques del
PAS és del Director de l’ESCRBCC, aquest delegarà en el Secretari de
l’ESCRBCC el seguiment de les tasques assignades al PAS, així com el
compliment de l’horari.
3.3 Grups d’interès
Aquest procés està adreçat a tot el PAS de l’ESCRBCC. Tanmateix,
també afecta al PD, als estudiants i als futurs estudiants del centre.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Partint del marc normatiu del Departament d’Educació i del procediment
18_D4_PE_p2 Polítiques del PAS, a principi de cada curs acadèmic el
Secretari de l’ESCRBCC atribueix les tasques i determina els horaris als
diferents membres del PAS.
D’altra banda, el Secretari de l’ESCRBCC també s’encarrega de fer el
seguiment dels membres del PAS durant tot el curs, tanmateix en el cas
que es produeixi alguna incidència durant el curs, serà tractada en les
reunions setmanals de l’Equip directiu.
La gestió del PAS pel que fa a assistència, llicències, permisos i
vacances serà realitzada igualment pel Secretari de l’ESCRBCC.
A banda de la valoració continuada realitzada pel Secretari, es compta
amb la informació dels estudiants, els quals valoren l’activitat del PAS
en les enquestes d’avaluació que es realitzen al final del segon
semestre, juntament amb les enquestes de valoració del PD, tal com
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s’explica al procediment 26_D6_PC_p1 Gestió i anàlisi dels resultats
acadèmics i de la satisfacció dels estudiants.
Tota aquesta informació és valorada en l’informe anual que el Secretari
de l’ESCRBCC adreça a la Comissió de qualitat al final de cada curs.
Tanmateix, per a casos puntuals que precisin certa urgència, no cal
esperar els resultats de l’informe final, i poden ser tractats en les
reunions setmanals de l’Equip directiu de l’ESCRBCC.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Secretari en la seva funció de propietari del procediment, vetlla pel
correcte funcionament de cada una de les fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar,
i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
Identificació del registre
Responsable
custòdia
Enquestes de valoració dels PAS
Secretari
Enquestes d’infraestructures i
Coordinador
serveis de l’ESCRBCC
pedagògic
Informe de seguiment, avaluació i Secretari
millora del procediment
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INDICADORS
 Número de PAS funcionari. Distribució per serveis.
 Número de PAS interí. Distribució per serveis.
 Resultats de les enquestes de valoració del PAS.
 Resultats de les enquestes de valoració d’infraestructures i
serveis
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PROCEDIMENT
ACCÉS, FORMACIÓ i PROMOCIÓ DEL PD
22_D4_PS_p1
DIMENSIÓ 4: Personal acadèmic i PAS
PROCÉS DE SUPORT: Accés, formació i promoció del PD i del PAS

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (D)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
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1. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest procediment és establir els mecanismes adients per
tal de facilitar l’accés del PD a una destinació definitiva dins de
l’ESCRBCC, garantir una formació adequada a les seves necessitats i
poder promocionar fins assolir, si és possible, la màxima categoria
laboral. Tots tres objectius estan interelacionats, ja que no es pot
accedir a una destinació definitiva ni promocionar, sense una formació
adequada.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1.Propietari
Director de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Director
El Director del centre té la responsabilitat d’afavorir les condicions
necessàries per aconseguir un equip docent cohesionat, compromès,
orgullós i content de treballar a l’ESCRBCC. Per assolir-ho caldrà, d’una
banda, detectar les necessitats i inquietuds laborals de cada professor
(accés i promoció) i, d’altra banda, les necessitats formatives del PD.
Equip directiu
Per a detectar les necessitats formatives del PD el Director comptarà
amb l’ajut de l’Equip directiu en contacte permanent amb el PD.
Cap d’àrea de qualitat i formació continua
Contribueix a facilitar la participació del PD en cursos de formació.
Facilita a l’Equip directiu les propostes del PD recollides en les reunions
d’àrea perquè les supervisi i les gestiona.
Cap d’àrea Erasmus
Recull i gestiona les necessitats formatives del PD en el programa de
mobilitat Erasmus+.
Caps d’àrea
Els Caps d’àrea de Conservació i restauració i el Cap d’àrea de Ciències
i tecnologia, humanitats i plàstica recullen les propostes formatives del
PD en les reunions mensuals que celebren i les traslladen a la
Coordinadora de Qualitat i formació continua.
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3.3. Grups d’interès
Aquest procés està adreçat a tot el professorat de l’ESCRBCC.
Tanmateix afecta d’un manera directa als estudiants.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
D’acord amb el marc normatiu del Departament d’Educació, les dades
anuals del curs anterior i el procediment 18_D4_PE_p1 Polítiques del
PD, el Director de l’ESCRBCC s’encarrega de fer l’anàlisi de les
necessitats laborals i formatives del PD. Per a aquest fi compta amb
l’ajuda de l’Equip directiu, del Coordinador de qualitat i formació
continua i del Coordinador d’Erasmus.
Actualment a l’ESCRBCC hi ha quatre categories laborals de PD
(funcionaris amb destinació definitiva, funcionaris amb expectativa de
destinació, funcionaris en Comissió de serveis i interins), essent els
menys nombrosos els funcionaris amb destinació definitiva al centre.
D’altra banda i pel que fa a la promoció, el PD de l’ESCRBCC té dues
categories: professor i catedràtic, essent aquests darrers els menys
nombrosos.
Per assolir la destinació definitiva a l’ESCRBCC o bé la condició de
catedràtic cal que cada candidat superi un concurs específic, a més a
més d’una oposició.
En ambdós casos cal haver participat en cursos de formació reconeguts
pel Departament d’Educació, que no sempre s’adeqüen a les necessitats
formatives específiques del PD de l’ESCRBCC, atesa la singularitat del
centre dins del Departament d’Educació. És per això que caldrà escoltar
al PD de l’ESCRBCC i fer propostes al Consorci d’Educació de Barcelona i
al Departament d’Educació per tal que l’accés, la promoció i la formació
del PD de l’ESCRBCC estiguin totalment relacionats.
El seguiment, revisió i millora dels mecanismes adients per tal de
facilitar l’accés del PD a una destinació definitiva, garantir una formació
adequada a les seves necessitats i poder promocionar, es farà
anualment a finals de cada curs acadèmic en la darrera reunió de
l’Equip directiu.
L’ESCRBCC disposa d’una sistemàtica que permet detectar les
necessitats i inquietuds laborals i formatives del PD del centre, i fer les
propostes adequades de cara a assolir la màxima estabilitat laboral del
PD, en vistes a crear un equip cohesionat allunyat de la provisionalitat
que sovint va acompanyada de poc compromís.
Anualment, cada professor disposa de cinc dies per assistir a
congressos, seminaris i simposis que es vehiculen mitjançant encàrrecs
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de serveis del director del centre i amb el vistiplau de les àrees. D’altra
banda, l’ESCRBCC participa en programes de mobilitat per al PD dins
del programa Erasmus+ i té signats convenis amb diversos centres
d’ensenyaments superiors. A principi de curs el coordinador informàtic i
el cap d’estudis ofereixen al PD els diversos cursos que el CEB posa al
nostre abast..
Tal com s’ha explicat en el procediment 18_D4_PE_p1 Polítiques del PD,
el Director de l’ESCRBCC no té la darrera paraula en la captació i
selecció del PD, per la qual cosa aquest objectiu esdevé un procediment
de suport.
El Cap d’àrea de Qualitat i formació contínua, a partir de les propostes
recollides per la resta de Caps d’àrea de l’ESCRBCC, gestionarà les
propostes de cursos, les peticions al Departament d’aquells que siguin
realitzats per ell, l’accés a congressos, etc. D’altra banda, el Cap d’àrea
Erasmus recull les sol·licituds de participació en programes de mobilitat
a l’estranger. Totes aquestes propostes es traslladen al Director, que
acabarà validant-les i vetllant perquè s’executin a través del canal més
adient.
Així, doncs, amb tota aquesta informació el Director de l’ESCRBCC
revisarà anualment la situació laboral del PD i sol·licitarà al
Departament d’Educació concursos específics per tal que els funcionaris
amb expectativa de destinació i els funcionaris en comissió de serveis
puguin assolir la destinació definitiva. D’altra banda, també sol·licitarà
la celebració d’oposicions adients per al personal interí per tal
d’estabilitzar la seva situació laboral.
Pel que fa a la promoció, el Director de l’ESCRBCC proposarà
periòdicament la celebració de concursos específics al Departament
d’Educació per tal d’augmentar la ràtio de catedràtics.
Es farà una especial atenció a la formació realitzada pel PD mitjançant
mecanismes de seguiment com el control d’assistència, la valoració de
l’aprenentatge i el mesurament de la satisfacció amb la formació
rebuda. Aquest seguiment el faran el Cap d’àrea de qualitat i formació
continua i els Caps d’àrea de Conservació restauració i de Ciències i
tecnologia, humanitats i plàstica, els quals l’exposaran a l’Equip directiu
en la darrera reunió anual entre els Caps d’àrea i l’Equip directiu. D’altra
banda, es deixarà constància de tota aquesta informació en les actes
de les reunions entre l’Equip directiu i els Caps d’àrea.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Director en la seva funció de propietari del procediment, vetlla pel
correcte funcionament de cada una de les fases del procediment.
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El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar,
i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
Identificació del
registre
Actes de les reunions
dels Caps d’àrea i l’Equip
directiu
Informe de seguiment,
avaluació i millora del
procediment

Responsable
custòdia
Secretari

Conservació

Suport

Permanent

Paper i
informàtic

Director

Permanent

Informàtic

INDICADORS
 Grau de satisfacció del PD de l’ESCRBCC pel que fa als
mecanismes d’accés, formació i promoció.
 Número cursos sol·licitats pel PD.
 Número cursos realitzats pel PD.
 Número de PD participants en programes de mobilitat a
l’estranger.
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7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest procediment és establir els mecanismes adients per
tal de facilitar l’accés del PAS a una destinació definitiva dins de
l’ESCRBCC, garantir una formació adequada a les seves necessitats i
poder promocionar fins assolir, si és possible, la màxima categoria
laboral. Tots tres objectius estan interelacionats, ja que no es pot
accedir a una destinació definitiva ni promocionar, sense una formació
adequada.
L’ESCRBCC disposa d’una sistemàtica que permet detectar les
necessitats i inquietuds laborals i formatives del PAS del centre, i fer les
propostes adequades de cara a assolir la màxima estabilitat laboral del
PAS, en vistes a incorporar-los a l’Equip humà de l’ESCRBCC i que no se
sentin exclosos de les decisions rellevants del centre.
Anualment, cada membre del PAS disposa de cinc dies de formació.
D’altra banda, l’ESCRBCC participa en programes de mobilitat per al
PAS dins del programa Erasmus+ i té signats convenis amb diversos
centres d’ensenyaments superiors. A principi de curs el coordinador
informàtic i el secretari ofereixen al PAS els diversos cursos que el CEB
posa al nostre abast.
Tal com s’ha explicat en el procediment 20_D4_PE_p2 Polítiques del
PAS, el Director de l’ESCRBCC no té la darrera paraula en la captació i
selecció del PAS, per la qual cosa aquest objectiu esdevé un
procediment de suport.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1.Propietari
Director de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Director
El Director del centre té la responsabilitat d’afavorir les condicions
necessàries per aconseguir que els membres del PAS se sentin
plenament integrats dins de l’equip humà del centre i participin de les
decisions rellevants de l’ESCRBCC, sobretot aquelles que els afecten
directament. En definitiva, que se sentin compromesos, orgullosos i
contents de treballar a l’ESCRBCC.
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Per assolir-ho caldrà, d’una banda, detectar les necessitats i inquietuds
laborals de cada membre del PAS (accés i promoció) i, d’altra banda,
les seves necessitats formatives.
Per a detectar aquestes necessitats comptarà amb l’ajut del Secretari,
com a membre de l’Equip directiu en contacte permanent amb el PAS.
Secretari
Ajuda al Director en la detecció de les necessitats i inquietuds laborals i
formatives del PAS. Contribueix a facilitar la participació del PAS en
cursos de formació adequats. Facilita al Director les propostes del PAS.
3.3. Grups d’interès
Aquest procés està adreçat a tots els membres del PAS de l’ESCRBCC.
Tanmateix afecta d’un manera directa als estudiants i al PD.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
D’acord amb el marc normatiu del Departament d’Ensenyament i el
procediment 19_D4_PE_p2 Polítiques del PAS, el Director de l’ESCRBCC
s’encarrega de fer l’anàlisi de les necessitats laborals i formatives del
PAS. Per a aquest fi compta amb l’assessorament del Secretari del
centre.
Actualment a l’ESCRBCC hi ha dues categories laborals del PAS
(funcionaris amb destinació definitiva al centre i interins). A diferència
del PD, el Director de l’ESCRBCC no pot sol·licitar al Consorci d’Educació
de Barcelona uns perfils específics per a cobrir les places. És per això
que el risc que els membres del PAS no se sentin vinculats al centre, si
no tenen la destinació definitiva, és elevat.
Anualment el Director de l’ESCRBCC, amb l’ajut del Secretari, revisarà
la situació general del PAS i redistribuirà les funcions i responsabilitats
dels membres del PAS de cara a una major cohesió dins de l’Equip. En
cas que sigui necessari, sol·licitarà un increment de la plantilla, tal com
ja s’ha explicat al procediment 19_D4_PE_p2 Polítiques del PAS.
El seguiment, revisió i millora dels mecanismes adients per tal de
facilitar l’accés del PAS a una destinació definitiva, garantir una
formació adequada a les seves necessitats i poder promocionar, es fa
quan es detecta que hi ha una necessitat i es tracta en les reunions de
l’Equip directiu. Si és el cas, es deriva a la Cap d’àrea d’Erasmus perquè
gestioni l’intercanvi.
La participació en cursos de formació reconeguts pel Departament
d’Ensenyament és tinguda en compte. El Secretari de l’ESCRBCC
recollirà anualment les propostes de cursos i participació en programes
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de mobilitat a l’estranger, etc. dels membres del PAS i ho proposarà al
Director, que acabarà validant la proposta i executant-la a través del
canal més adient. Totes les propostes i valoracions es recolliran en els
informes de les reunions setmanals de l’Equip directiu.
Es farà una especial atenció a la formació realitzada pel PAS mitjançant
mecanismes de seguiment com el control d’assistència, la valoració de
l’aprenentatge i el mesurament de la satisfacció amb la formació
rebuda. Aquest seguiment el farà el Secretari de l’ESCRBCC, qui
l’exposarà a l’Equip directiu en la darrera reunió del curs acadèmic.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Director en la seva funció de propietari del procediment, vetlla pel
correcte funcionament de cada una de les fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar,
i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del
Responsable
registre
custòdia
Enquesta realitzada pel
Director
PAS
Informe de seguiment,
Secretari
avaluació i millora del
procediment
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INDICADORS
 Enquesta de satisfacció del PAS de l’ESCRBCC.
 Número cursos sol·licitats pel PAS.
 Número cursos realitzats pel PAS.
 Número de PAS participants en programes de mobilitat a
l’estranger (Erasmus+).
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7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
Aquest procediment descriu com l’ESCRBCC gestiona de forma eficient i
eficaç els recursos econòmics, i com defineix les necessitats de recursos
materials i de serveis per garantir el bon funcionament de les seves
instal·lacions, aules, laboratoris, tallers, infraestructures tecnològiques, i
tots els serveis de suport a la docència.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Secretari de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Secretari
Com a propietari del procediment, és el responsable de la gestió
econòmica per cobrir les necessitats de recursos materials i serveis de
l’ESCRBCC. També és el responsable de la gestió econòmica del
programa de mobilitat Erasmus+. Proposa les accions que configuren el
Pla per la millora i l’excel·lència del centre en l’apartat d’equipaments i
instal·lacions.
Cap d’estudis
Com a responsable del procediment, gestiona i distribueix els espais
d’activitat docent, com les aules, tallers, laboratoris i la biblioteca, per
tal de garantir la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge del
pla d’estudis.
Coordinador d’Informàtica
Com a responsable del procediment, gestiona el funcionament,
manteniment, actualització i renovació dels equips i recursos informàtics
de l’ESCRBCC.
Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals
Com a responsable del procediment, gestiona i coordina les tasques de
Prevenció de Riscos Laborals de l’ESCRBCC, tant del funcionament
intern com de la relació amb empreses externes.
3.3. Grups d’interès
Aquest procés està adreçat a tots els grups d’interès del centre:
estudiants, PD i PAS.
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4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
A principis d’any, el Secretari, com a propietari d’aquest procediment
revisa i modifica, si s’escau, el pressupost de l’escola, prèvia anàlisi de
la situació econòmica i dels indicadors econòmics dels anys anteriors. La
política econòmica i el pressupost els debat l’Equip directiu que ho
trasllada al Consell escolar per a la seva aprovació. El Secretari és el
responsable de la custòdia de les factures i documentació relativa a la
gestió econòmica.
Durant el primer trimestre de l’any, és l’encarregat de fer el rendiment
de comptes anuals davant el Consell escolar i un cop aprovats lliurar-ho
al Consorci d’Educació de Barcelona, tal i com estableix la normativa
vigent. Tanmateix, com a responsable de la gestió econòmica del
programa de mobilitat Erasmus+, fa el retiment de comptes a
l’administració, segons la normativa vigent.
Al mes de juny el Secretari recull les peticions de les àrees, i en
particular del professorat responsable de les assignatures, pel que fa a
les necessitats de material fungible i inventariable per tal d’impartir la
docència amb garantia de qualitat, tal i com s’exposa als procediments
relacionats dels processos D2_PE1 Garantia de la qualitat dels
Programes Formatius i D2_PE2 Planificació acadèmica.
Al mes d’octubre el Secretari recull les peticions de les àrees respecte
les millores de l’equipament i les instal·lacions tal com recull el Pla per
la millora del centre en el seu apartat d’equipament i instal·lacions.
El mecanisme d’avaluació dels serveis i recursos es el resultat de les
enquestes de satisfacció de l’alumnat, del PD i del PAS pel que fa a
infraestructures i serveis de l’ESCRBCC. La seva valoració permet
detectar mancances, proposar millores i introduir els ajustos necessaris
per tal que s’imparteixi la titulació amb les màximes garanties de
qualitat, tal i com s’exposa als procediments relacionats 26_D6_PC_p1
Gestió i anàlisi de la satisfacció dels estudiants i 27_D6_PC_p2 Gestió i
anàlisi de la satisfacció del PD i del PAS. El Secretari, com a propietari
del procediment, és el responsable de que aquestes millores
s’implantin.
Tanmateix, és el responsable de l’adequació i conservació dels espais i
el manteniment de les instal·lacions. El mecanisme per realitzar i
garantir la revisió i manteniment de les instal·lacions és la contractació
d’empreses externes que garanteixen el correcte funcionament de totes
les infraestructures. El secretari és el responsable de proposar
l’empresa externa a l’Equip directiu que ho debat i aprova, si s’escau.
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Aquests serveis externs són:
 El manteniment i la neteja del centre.
 La supervisió i manteniment dels serveis d’aigua, gas i calefacció.
 El manteniment de tots els aparells d’òptica.
 La revisió i manteniment de tota la xarxa informàtica.
 La revisió periòdica del sistema d’extinció.
 La revisió i manteniment dels ascensors.
 El sistema de seguretat de l’escola incloent l’arc de seguretat de
la Biblioteca.
 El manteniment de l’equip biomètric d’enregistrament de la
jornada laboral i de la realització d’horaris del PD (Untis).
 El manteniment dels programaris de gestió acadèmica (Codex).
 El manteniment del programari de gestió de la Biblioteca (Koha).
D’altra banda, el servei de bar és una concessió externa que es licita
cada tres anys segons la normativa vigent.
El manteniment dels espais enjardinats de l’escola va a càrrec
d’integrants dels plans d’ocupació del districte. Les tasques de jardineria
se sol·liciten puntualment a empreses externes. Les tasques diàries les
efectua el personal PAS i treballadors especials de l’empresa de neteja.
En el cas que es detecti algun problema, mancança o necessitat
específica, el PD i el PAS fa una sol·licitud de manteniment, per escrit,
utilitzant el formulari accessible a la Consergeria de l’escola, adreçat al
Secretari, que ho gestiona, estableix prioritats i vetlla pel correcte
desenvolupament del servei. Anualment el responsable de manteniment
recull per escrit les actuacions realitzades, especificant, en el cas de les
que no s’han pogut realitzar, les causes. D’igual manera es recullen els
requeriments respecte els equips informàtics i el Coordinador informàtic
vetlla per satisfer-los. Els tècnics informàtics externs i els tècnics
informàtics del Departament estan supervisats pel coordinador
d’informàtica i, a més, tenen a la seva disposició un full de control
d’assistència i tasques accessible a la Consergeria de l’escola.
El Secretari vetlla també per l’existència i actualització de l’inventari
anual d’espais, infraestructures i equipaments docents de l’ESCRBCC,
que inclou la descripció del material inventariable, la necessitat o no de
manteniment periòdic, i la baixa en cas d’haver de realitzar una
substitució. És el responsable de gestionar i organitzar les tasques de
manteniment (neteja, calibrat, reparació...) del material inventariable
de l’escola segons petició del PD.
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Anualment el Cap d’estudis com a responsable de les infraestructures,
revisa, si s’escau, l’assignació dels espais (aules, tallers, laboratoris...),
i serveis (magatzems, espai d’anòxia, biblioteca...), per a un millor
aprofitament i adequació d’acord amb les necessitats. A l’inici de curs es
reserven les ocupacions ordinàries, a partir dels grups i horaris de les
assignatures resultat del procés de matrícula (tal i com s’exposa al
procediment 11_D3_PC1_p2 Procediment de matriculació dels
estudiants).
Les ocupacions puntuals per desenvolupar classes, conferències,
activitats culturals o altres, es poden reservar al Manual d’espais que
està a disposició de tothom a la Sala de professors. En el cas que es
necessiti es pot realitzar consulta prèvia a la Prefectura d’estudis, qui
assigna la millor opció entre les aules lliures i ho comunica al PD i
estudiants afectats si s’escau. Des de la consergeria, el PAS, obra i
tanca els espais segons l’ocupació.
Tanmateix, el Cap d’estudis s’ocupa de supervisar el servei de la
Biblioteca i gestió del fons bibliogràfic i altres col·leccions. També
gestiona l’ocupació, l’ús i l’equipament d’aquest espai. El Secretari
s’encarrega de la compra de les noves adquisicions.
El Coordinador d’Informàtica s’ocupa dels recursos informàtics, amb la
gestió de les aules d’informàtica, l’equipament i el seu l’ús i també de la
gestió de les plataformes en línia (Moodle, pàgina web i Intranet).
El Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals s’ocupa de gestionar
totes les gestions i activitats necessàries per tal complir amb les normes
vigents de prevenció de riscos laborals.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Secretari en la seva funció de propietari del procediment, vetlla pel
correcte funcionament de cada una de les fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar,
i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
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requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre
Acta del Consell escolar amb
l’aprovació del pressupost
Actes de les àrees sol·licitant
material fungible i inventariable
Inventaris dels materials
inventariables dels espais de
l’escola
Documentació relativa a la gestió
econòmica
Sol·licituds de manteniment de les
instal·lacions
Sol·licituds de manteniment de
l’equip informàtic
Proposta de les àrees de compra
de material fungible
Proposta de les àrees de compra
de material inventariable i millora
dels equipaments i les
instal·lacions
Inventari del Magatzem
Documentació licitació Bar
Manual d’ocupació d’espais
Informe de seguiment, avaluació i
millora del procediment
Actes de les reunions de l’Equip
Directiu amb els Coordinadors
Enquestes de satisfacció
d’infraestructures i serveis dels
alumnes
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Permanent

Secretari
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Paper

Secretari

Anual

Paper

Secretari

Anual

Secretari

Anual

Paper
i
informàtic
Paper
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Secretari
Secretari

Permanent

Cap d’estudis
Secretari

Anual
Permanent

Secretari

Anual

Coordinador
pedagògic

Permanent

Suport
Paper i
informàtic
Paper i
informàtic
Informàtic

Informàtic
Paper i
informàtic
Paper
Paper
Paper
i
informàtic
Informàtic
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Enquestes de satisfacció
d’infraestructures i serveis del PD
Enquestes de satisfacció del PAS

Coordinador
pedagògic
Coordinador
pedagògic

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

INDICADORS
 Actuacions de manteniment realitzades als espais de l’escola.
 Dades de satisfacció dels estudiants amb les infraestructures i
serveis de l’ESCRBCC.
 Dades de satisfacció del PD amb les infraestructures i serveis de
l’ESCRBCC.
 Dades de satisfacció del PAS amb les infraestructures i serveis de
l’ESCRBCC.
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7. FLUXGRAMA
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ACADÈMICS

PROCEDIMENT
GESTIÓ, MANTENIMENT I MILLORA DE LA
DOCUMENTACIÓ DELS SERVEIS ACADÈMICS
25_D5_PS2_p2
DIMENSIÓ 5: Recursos materials i serveis
PROCÉS DE SUPORT: Gestió de la documentació dels serveis acadèmics

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (S)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA

SGIQ_ESCRBCC Novembre 2020

192

GESTIÓ, MANTENIMENT I MILLORA DE
LA DOCUMENTACIÓ DELS SERVEIS

25_D5_PS1_p1

ACADÈMICS

1. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest procediment és establir el sistema d’aplicació en la
gestió, manteniment i millora de la documentació dels serveis
acadèmics del centre. Es tracta d’una documentació molt valuosa, ja
que inclou els expedients dels estudiants, entre d’altres documents
rellevants generats per la Secretaria.
Aquest procés serà aplicat des del començament del curs acadèmic i
fins al final del mateix, amb l’objectiu que sigui un sistema eficaç que es
vagi repetint anualment.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1.Propietari
Secretari de l’ESCRBCC
3.2. Responsabilitats
Secretari
El Secretari de l’ESCRBCC serà l’encarregat d’establir els criteris de
gestió, manteniment i millora de la documentació dels serveis
acadèmics del centre. D’altra banda, també serà el responsable de
gestionar tota la documentació generada a la Secretaria acadèmica de
l’ESCRBCC. Per a aquesta tasca comptarà amb l’assistència del PAS.
3.3. Grups d’interès
Aquest procés està adreçat als estudiants, PD, PAS i els titulats de
l’ESCRBCC.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
A partir del marc normatiu del Departament d’Educació i de les NOFC, el
Secretari de l’ESCRBCC s’encarrega de la definició del sistema
d’aplicació de la documentació dels serveis acadèmics del centre. El
sistema és presentat a l’equip directiu i al Director del centre. Un cop
definit el sistema d’aplicació, és validat per tot l’Equip directiu del
centre.
D’altra banda i des del començament del curs acadèmic, el Secretari de
l’ESCRBCC assumeix la responsabilitat d’establir el sistema d’aplicació
en la gestió, manteniment i millora de la documentació dels serveis
acadèmics del centre, assistit pel PAS de l’ESCRBCC. La gestió del
sistema tindrà en compte el desenvolupament de les activitats docents i
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s’aplicarà en funció d’elles. El programa de gestió acadèmica Codex
permet sistematitzar tots els processos i i custodiar la documentació
acadèmica de l’alumnat, des de les proves d’accés a la matriculació i
gestió dels expedients acadèmics.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Secretari en la seva funció de propietari del procediment, vetlla pel
correcte funcionament de cada una de les fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar,
i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
Identificació del registre
Informe de seguiment,
avaluació i millora del
procediment

Responsable custòdia
Secretari

Conservació
Permanent

Suport
Informàtic

INDICADORS
No es contemplen
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7. FLUXGRAMA
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PROCEDIMENT
GESTIÓ I ANÀLISI DELS RESULTATS ACADÈMICS I DE
LA SATISFACCIÓ DELS ESTUDIANTS
26_D6_PC_p1
DIMENSIÓ 6: Recollida i anàlisi dels resultats per a la millora dels programes formatius
PROCÉS CLAU: Gestió i anàlisi dels resultats

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CP)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
Aquest procés descriu com l’ESCRBCC gestiona i analitza el grau de
satisfacció dels estudiants amb la docència impartida, amb els recursos
d’aprenentatge i suport, així com dels serveis i infraestructures, durant
el període sotmès a avaluació.
L'opinió de l'alumnat és bàsica a l'hora de detectar els punts forts i els
febles en el desenvolupament de l'oferta formativa, en el contingut de
les matèries i en l'actuació docent desenvolupada pel professorat. La
seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que la
titulació respongui a les expectatives d'aprenentatge dels estudiants i
garantir, així, la qualitat dels programes formatius.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Coordinador pedagògic de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Coordinador pedagògic
És el responsable d’establir el calendari per a la realització de les
enquestes que faciliten la recollida i anàlisi dels resultats per a la millora
dels programes formatius. Analitza els resultats de les enquestes i
transmet els resultats a l’Equip directiu qui determina les actuacions a
fer.
Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i beques
És el responsable de coordinar la realització de les enquestes,
assegurant que cada grup pugui realitzar-les amb
les màximes
garanties, abans de la finalització del 1r semestre i abans de la
finalització del 2n semestre.
Tanmateix, és el responsable de coordinar el PAT entre els tutors dels
cursos comuns, eina indispensable per fer el seguiment, suport i
orientació als estudiants, tal i com s’exposa al procediment
14_D3_PC2_p1 Protocol de suport i orientació als estudiants.
Tutors
Recorden i insten a col.laborar al seu grup a través de la realització de
les enquestes.
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Coordinador de Màster
És el responsable de coordinar la realització de les enquestes dels
alumnes de Màster.
3.3. Grups d’interès
Els principals grups d’interès són els estudiants i el PD del centre, el
PAS i els futurs estudiants.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
El programa formatiu que ofereix l’ESCRBCC esta sotmès a un procés
d'avaluació contínua per a la millora i, per tant, és necessari comptar
amb un sistema que reculli les valoracions que fan els estudiants.
L'opinió dels estudiants és bàsica a l'hora de detectar els punts forts i
els febles en el desenvolupament del programa formatiu, en el
contingut de les assignatures, en l'actuació docent desenvolupada pel
professorat, així com de les infraestructures i serveis. La seva valoració
permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions que
imparteix l’ESCRBCC respongui a les expectatives d'aprenentatge dels
estudiants.
L’instrument de recollida d’informació que utilitza aquest procediment,
consisteix en primer lloc en enquestes anònimes en línia de valoració
docent per a cada assignatura. Aquestes enquestes es realitzen al
finalitzar cada semestre. Al finalitzar el segon semestre també es
valoren les assignatures anuals, el PAT i les infraestructures i serveis
que ofereix l’escola. Totes les enquestes es realitzen a través del
programa de gestió acadèmica Codex excepte la del PAS que és una
enquesta específica que el Secretari fa arribar al personal destinatari a
través d’un formulari de Google Drive.
El Coordinador pedagògic, com a propietari d’aquest procediment
estableix el calendari per a la realització de les enquestes de valoració
docent (abans de finalitzar cada semestre), i la d’infraestructures i
serveis (a final de curs) de forma presencial dins l’horari lectiu, per
assegurar la màxima participació per part dels estudiants.
El Cap d’àrea d’ atenció a l’estudiant i beques és el
coordinar la realització de les enquestes.

responsable de

El Coordinador pedagògic analitza els resultats i un cop comunicats a
l’Equip directiu, es realitzen entrevistes individualitzades amb tots els
professors.
Els resultats generals per curs i especialitat i les propostes de millora es
comuniquen al claustre de professors i al Consell escolar a final de curs,
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s’elabora un informe per a incloure a l’IST, i es publiquen els resultats a
la pàgina web de l’escola
(http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat).
Els Coordinador pedagògic envia els resultats de la valoració docent de
les assignatures que imparteixen els professors per correu electrònic de
forma individual i confidencial.
L’altre instrument de recollida d’informació que utilitza aquest
procediment és el PAT que, si bé es planteja com un servei d’atenció a
l’estudiant mitjançant el qual el professorat orienta, informa, i assessora
a l’alumnat al llarg dels seus estudis, permet també detectar els punts
forts i els febles en el desenvolupament de l'oferta formativa, en el
contingut de les matèries i en l'actuació docent desenvolupada pel
professorat, tal i com s’exposa al procediment 14_D3_PC2_p1 Protocol
de suport i orientació als estudiants.
Els tutors són els responsables de la valoració de les reunions grupals i
individuals que determina el PAT de l’ESCRBCC i de transmetre els
resultats al Cap d’àrea d’atenció a l’estudiant i beques. L’anàlisi d’aquest
resultats permet introduir ajustos per tal que la titulació respongui a
les expectatives d'aprenentatge dels estudiants i d’orientació
acadèmica, i garantir, així, la qualitat del programa formatiu.
Pel que fa a la recollida i anàlisi dels resultats per a la millora d’altres
recursos d’aprenentatge i suport a l’estudiant, es contempla també la
realització d’enquestes de satisfacció sobre les pràctiques externes i
sobre el Programa de mobilitat, tal i com s’exposa als procediments
15_D3_PC3_p1 Gestió del programa de mobilitat dels estudiants del
centre i 17_D3_PC5_p1 Gestió de les pràctiques externes del programa
formatiu. Els propietaris d’aquests procediments són els responsables
de traspassar aquests indicadors al Coordinador pedagògic i d’incloure’ls
en l’informe anual del seu procediment en concret.
Tanmateix, l’informe anual d’incidències, reclamacions, suggeriments i
felicitacions és una eina indispensable de recollida d’informació que
utilitza aquest procediment i que es desenvolupa tal i com s’exposa al
procediment 29_D6_PS_p1 Sistema d’aplicació en la gestió
d’incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions.
En aquest procediment també es recullen i s’analitzen els resultats
acadèmics per tal de fer l’anàlisi i el seguiment del pla d’estudis tal i
com s’exposa al procediment 5_D2_PE1_p2 Revisió i avaluació del
desenvolupament dels plans d’estudis. En primer lloc, els Caps d’àrea
de Conservació restauració i de Ciències i tecnologia, humanitats i
plàstica recullen els Informes de seguiment docent de les assignatures
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(anuals i semestrals) de la seva àrea i quan finalitza el curs realitzen
l’Informe anual de seguiment docent on resumeixen les dades, recullen
els indicadors, detecten punts febles i fan propostes de millora que
traslladen a Coordinació pedagògica. A més a més, es calculen els
indicadors de rendiment, abandonament, graduació, eficiència i durada
dels estudis per cohort, segons els paràmetres indicats per AQUCatalunya, s’inclou a l’IST i es fan públics a la pàgina web del centre.
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat)
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Coordinador pedagògic en la seva funció de propietari del
procediment, vetlla pel correcte funcionament de cada una de les fases
del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar,
i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES*
Identificació del registre
Enquesta de valoració docent
dels estudiants
Enquesta de valoració
d’infraestructures i serveis
dels estudiants
Enquesta de valoració del PAT
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Indicadors dels resultats
acadèmics
Informes semestrals de
seguiment docent
Enquestes de valoració de les
pràctiques externes
Enquestes del programa de
mobilitat Erasmus +
Informes d’Avaluació docent
Informe anual d’incidències,
reclamacions, suggeriments i
felicitacions
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pedagògic
Coordinador
pedagògic

(resultats)
Permanent

Informàtic

Coordinador
pedagògic
Coordinador
pedagògic
Coordinador
pedagògic
Cap d’àrea
Erasmus
Coordinador
pedagògic
Secretari

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

Permanent

Paper i
informàtic

INDICADORS
• Grau de satisfacció de l’alumnat amb els programes formatius.
• Grau de satisfacció de l’alumnat amb les infraestructures i serveis.
• Grau de satisfacció de l’alumnat amb el programa de pràctiques
externes.
• Grau de satisfacció de l’alumnat del centre amb el programa de
mobilitat.
• Grau de satisfacció de l’alumnat rebut amb el programa de mobilitat.
• Grau de satisfacció de l’alumnat amb el Pla d’acció tutorial.
• Percentatge d’estudiants aprovats, suspesos i no presentats pel
conjunt d’assignatures de les àrees.
• Indicadors dels resultats acadèmics:
Taxa de rendiment (Primer curs / Conjunt titulació)
Taxa d’abandonament a primer curs
Taxa d’abandonament de la titulació
Taxa de graduació en t
Taxa de graduació en t +1
Durada mitjana dels estudis per cohort
Estudiants que cursen els estudis a temps complet
Estudiants que cursen els estudis a temps parcial
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7. FLUXGRAMA
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PROCEDIMENT
GESTIÓ I ANÀLISI DE LA SATISFACCIÓ
DEL PD I DEL PAS
27_D6_PC_p2
DIMENSIÓ 6: Recollida i anàlisi dels resultats per a la millora dels programes
formatius
PROCÉS CLAU: Gestió i anàlisi dels resultats

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CP)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
Aquest procés descriu com l’ESCRBCC gestiona i analitza el grau de
satisfacció del PD i del PAS, col·lectius implicats en les activitats
formatives que es realitzen a l’escola.
L'opinió d’aquests grups d’interès és bàsica a l'hora de detectar els
punts forts i els febles en el desenvolupament de l'oferta formativa, en
el contingut de les matèries i en el desenvolupament de les activitats.
La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que la
titulació respongui a les expectatives d'aprenentatge dels estudiants i
garantir, així, la qualitat dels programes formatius.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Coordinador pedagògic de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Coordinador pedagògic
És el responsable d’establir el calendari per a la realització de les
enquestes de satisfacció del PD i del PAS anuals, analitzar els resultats i
transmetre-ho a l’Equip directiu qui determina les actuacions a fer.
Caps d’àrea
Són els responsables de recollir anualment a final de cada semestre
l’informe sobre l’autovaloració de l’activitat docent dels professors que
integren la seva àrea, l’adequació de la programació impartida, així com
les propostes de modificacions per al curs següent.
Coordinador de Màster
S’encarrega de què els professors omplin els informes de seguiment
docent de les assignatures quan acaben la impartició de cada
assignatura.
3.3. Grups d’interès
Els principals grups d’interès són el PD i el PAS del centre. Tanmateix,
els estudiants estan també implicats en aquest procediment.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
El programa formatiu que ofereix l’ESCRBCC esta sotmès a un procés
d'avaluació contínua per a la millora i, per tant, és necessari comptar
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amb un sistema que reculli les valoracions que fan tant el PD com el
PAS.
L'opinió del PD i del PAS és bàsica a l'hora de detectar els punts forts i
els febles en el desenvolupament del programa formatiu, en el
contingut de les assignatures, en la pròpia actuació docent, així com de
les infraestructures i serveis. La seva valoració permet introduir els
ajustos necessaris per tal que la satisfacció del PD i del PAS sigui
l’adequada i permeti impartir la titulació amb les màximes garanties de
qualitat.
L’instrument de recollida d’informació que utilitza aquest procediment,
consisteix en primer lloc en enquestes anònimes de satisfacció del PD i
del PAS realitzades a través del programa de gestió acadèmica Codex.
El Coordinador pedagògic, com a propietari d’aquest procediment,
estableix anualment el calendari per a la seva realització.
El Coordinador pedagògic analitza els resultats i un cop comunicats a
l’Equip directiu, es decideix el tractament que es dóna als resultats
obtinguts.
Els resultats es comuniquen al claustre de professors, al PAS i al Consell
escolar a final de curs, els quals debaten i aproven les mesures
correctores decidides per l’Equip directiu.
L’altre instrument de recollida d’informació que utilitza aquest
procediment són els informes de seguiment docent que realitzen els
professors sobre el desenvolupament de la programació de les
assignatures que imparteixen. Aquest autoinforme anual és gestionat i
analitzat pels Cap d’àrea, tal i com s’exposa al procediment
5_D2_PE1_p2 Revisió i avaluació del desenvolupament dels plans
d’estudi.
Tanmateix, l’informe anual d’incidències, reclamacions, suggeriments i
felicitacions és una eina indispensable de recollida d’informació que
utilitza aquest procediment i que es desenvolupa tal i com s’exposa al
procediment 29_D6_PS_p1 Sistema d’aplicació en la gestió
d’incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Coordinador pedagògic en la seva funció de propietari del
procediment, vetlla pel correcte funcionament de cada una de les fases
del procediment.
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El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar,
i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre
Responsable
custòdia
Enquesta de satisfacció del PD
Coordinador
pedagògic
Enquesta de satisfacció del PAS
Coordinador
pedagògic
Informe de seguiment docent
Coordinador
dels professors
pedagògic
Incidències, reclamacions,
Secretari
suggeriments i felicitacions
Informe de seguiment, avaluació Coordinador
i millora del procediment
pedagògic

Conservació
Permanent
(resultats)
Permanent
(resultats)
Permanent
(resultats)
Permanent
Permanent

Suport
Informàtic
Informàtic
Informàtic
Informàtic
o paper
Informàtic

INDICADORS
Percentatges segons els diferents ítems dels:
• Resultats de l’enquesta de satisfacció del PD.
• Resultats de l’enquesta de satisfacció del PAS.
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7. FLUXGRAMA
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PROCEDIMENT
GESTIÓ I ANÀLISI DE LA INSERCIÓ LABORAL I
SATISFACCIÓ DELS TITULATS
28_D6_PC_p3
DIMENSIÓ 6: Recollida i anàlisi dels resultats per a la millora dels programes formatius
PROCÉS CLAU: Gestió i anàlisi dels resultats

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3.PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CPr)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
Aquest procés descriu com l’ESCRBCC recull i analitza els índex i la
qualitat de la inserció laboral (IL) dels titulats de l’ESCRBCC així com la
valoració que aquests fan de la formació rebuda. L’aportació d’aquests
indicadors bàsics permet que el procediment de garantia de qualitat del
programa formatiu tingui la base suficient per adequar els
ensenyaments a les necessitats del mercat i generar la satisfacció dels
titulats. Tanmateix gestiona la Borsa de treball de l’ESCRBCC.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Coordinador de pràctiques de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
El Coordinador de pràctiques
És el responsable d’executar trianualment l’enquesta pròpia d’IL de
l’ESCRBCC als titulats
del centre i, a petició del Departament
d’Educació, l’enquesta d’IL per a l’estudi “Inserció laboral de la formació
professional a Catalunya” del Departament d’Educació i el Consell
General de Cambres de Catalunya.
És el responsable de processar les dades recollides d’ambdues
enquestes i elaborar un informe estadístic amb els indicadors obtinguts.
Coordinador pedagògic
És l’encarregat d’analitzar els resultats de l’enquesta segons l’informe
lliurat pel responsable del procediment i redactar, si s’escau, un informe
de possibles millores del Programa formatiu per tal d’adequar-lo a les
necessitats del mercat.
3.3. Grups d’interès
Futurs estudiants, estudiants, titulats, PD, PAS, ocupadors i la societat
en general.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Les tècniques i instruments de recollida d’informació que utilitza aquest
procediment, consisteixen bàsicament en enquestes.
El Coordinador de pràctiques, com a responsable del procediment és qui
executa, a petició del Departament d’Educació, l’enquesta d’IL per al
estudi “Inserció laboral de la formació professional a Catalunya” del
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Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya,
que sol ser anual, per tal de conèixer la situació laboral i formativa de
l’alumnat
que
s’ha
graduat
dels
diferents
ensenyaments
professionalitzadors (cicles formatius d’FP, els PQPI, el batxillerat i els
ensenyaments de règim especial). Aquesta enquesta es realitza,
mitjançant la plataforma sBid.
L’altre instrument de recollida d’informació és l’enquesta d’IL d’AQU que
s’executa trianualment, per conèixer, entre altres qüestions, els temps,
la qualitat i les vies de la seva inserció, i també per saber el seu grau de
satisfacció respecte a la formació rebuda.
S’analitza la informació i es fa pública a la pàgina web del centre i
s’escau, es proposa la modificació del programa formatiu, tal i com
s’exposa al procediment 5_D2_PE1_p2 Revisió i avaluació del
desenvolupament dels plans d’estudis, i es comunica a la Direcció
General de FPIERE que resol i publica el nou pla d’estudis.
En tots els casos, qualsevol modificació s’inclou com a esmena al
Document de Verificació de l’ESCRBCC tal i com s’exposa al
procediment 4_D2_PE1_p1 Disseny, aprovació i implantació dels plans
d’estudi.
El Coordinador de pràctiques gestiona la Borsa de treball de l’ESCRBCC.
L’alumne s’inscriu i el tutor com a responsable del procediment, revisa i
emmagatzema les dades dels titulats inscrits. Quan rep una sol·licitud
de feina, comunica l’oferta als inscrits a la borsa de treball de
l’ESCRBCC segons l’especialitat.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Coordinador pedagògic en la seva funció de propietari del
procediment, vetlla pel correcte funcionament de cada una de les fases
del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar,
i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
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requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre
Responsable
custòdia
Enquesta d’IL d’AQU
Coordinador de
pràctiques
Enquesta d’IL del
Coordinador de
Departament d’Educació i el
pràctiques
Consell General de Cambres
de Catalunya
Informe de recomanacions
Coordinador de
de millora del programa
pràctiques
formatiu
Informe de seguiment,
Coordinador
avaluació i millora del
pedagògic
procediment

Conservació

Suport

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

Permanent

Informàtic

INDICADORS
• Número d’enquestes enviades
• Percentatge d’enquestes contestades
• Tassa d’ocupació
• Tassa d’adequació de la feina als estudis
• Tassa de satisfacció amb la formació rebuda
• Número d’inscrits a la Borsa de Treball
• Número d’ofertes que es llancen a la Borsa de Treball
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7. FLUXGRAMA
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FELICITACIONS AL CENTRE

PROCEDIMENT
SISTEMA D’APLICACIÓ EN LA GESTIÓ D’INCIDÈNCIES,
RECLAMACIONS, SUGGERIMENTS I
FELICITACIONS AL CENTRE
29_D6_PS_p1
DIMENSIÓ 6:Recollida i anàlisi dels resultats per a la millora dels programes formatius
PROCÉS DE SUPORT: Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (S)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest procediment és establir el sistema d’aplicació en la
gestió d’incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions al
centre.
Aquest procés serà aplicat des del començament del curs acadèmic i
fins al final del mateix, amb l’objectiu que sigui un sistema àgil, eficaç i
ràpid en la gestió d’una incidència, una reclamació, un suggeriment o
una felicitació.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1.Propietari
Secretari de l’ESCRBCC.
Responsabilitats
Secretari
El Secretari de l’ESCRBCC serà l’encarregat d’establir els criteris de
gestió d’incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions al
centre. D’altra banda, també serà el responsable de gestionar tota la
documentació generada per aquests conceptes, fent arribar als afectats
l’esmentada documentació. Per a aquesta tasca comptarà amb
l’assistència del PAS de l’ESCRBCC.
3.3. Grups d’interès
Aquest procés està adreçat a tots els grups d’interès del centre ja que
tots són susceptibles de rebre o emetre suggeriments, reclamacions o
felicitacions, així com d’estar implicats en una incidència produïda al
centre. Per tant, els grups d’interès són l’Equip directiu, el Consell
escolar, el Claustre de professors, la Comissió de qualitat, els
estudiants, el PAS i el personal extern de l’ESCRBCC que es trobi a les
seves instal·lacions o en faci ús. També són grups d’interès afectats, els
titulats de l’ESCRBCC, els ocupadors i la societat en general, els quals
poden estar involucrats en una incidència o emetre una reclamació, una
felicitació o un suggeriment al centre.
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
A partir del marc normatiu del Departament d’Educació i de les NOFC, el
Secretari de l’ESCRBCC s’encarrega de la definició del sistema
d’aplicació en la gestió d’una incidència, una reclamació, un
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suggeriment o una felicitació al centre. El sistema és presentat a l’Equip
directiu i al Director del centre, que hi dona el vist-i-plau.
D’altra banda, i des del començament del curs acadèmic, el Secretari de
l’ESCRBCC assumeix la responsabilitat de difondre entre tots els grups
d’interès de l’ESCRBCC els diferents mecanismes per comunicar una
incidència, una reclamació, un suggeriment o una felicitació al centre.
Un cop arribada una incidència, reclamació, suggeriment o felicitació, el
mateix Secretari s’encarrega de la seva gestió, fent-la arribar al seu
destinatari i iniciant tot el procés fins a completar-lo. S’estableix un
termini de 15 dies com a màxim per donar resposta a la incidència,
reclamació, suggeriment o felicitació.
Aquesta difusió i gestió té una incidència clara en el desenvolupament
de les activitats docents del centre i també en el desenvolupament de
les activitats administratives. Es persegueix la millora del
desenvolupament d’aquestes activitats.
A l’informe anual d’aquest procediment es recullen les incidències,
reclamacions, suggeriments o felicitacions que hi ha hagut durant el
curs i com s’han gestionat i resolt.
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Secretari en la seva funció de propietari del procediment, vetlla pel
correcte funcionament de cada una de les fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar,
i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
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document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
Identificació del registre
Responsable
custòdia
Acta del Consell escolar de
Director
l’ESCRBCC
Informe de seguiment,
Secretari
avaluació i millora del
procediment

Conservació
Permanent
Permanent

Suport
Paper i
informàtic
Informàtic

INDICADORS
 Número de fulls d’incidència, reclamació, suggeriment o felicitació
rebuts.
• Número d’accions empreses arran d’una incidència, reclamació o
suggeriment.
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D’INFORMACIÓ DELS PROGRAMES
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FORMATIUS

PROCEDIMENT
MECANISMES DE PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ
DELS PROGRAMES FORMATIUS

30_D7_PC1_p1
DIMENSIÓ 7: Publicació d’informació i rendició de comptes sobre els programes
formatius
PROCÉS CLAU: Publicació d’informació sobre els programes formatius

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (CP)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest procediment és establir la forma en que l’ESCRBCC
revisa, actualitza i millora els processos orientats a oferir informació
sobre la titulació que ofereix, tot definint els mecanismes de publicació i
d’informació per tal de donar a conèixer als grups d’interès els
programes formatius de les titulacions que imparteix, així com dels
canals utilitzats per fer efectiva la comunicació .
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1. Propietari
Coordinador pedagògic de l’ESCRBCC.
3.2. Responsabilitats
Coordinador pedagògic
S’encarrega del disseny, la coordinació i la gestió de les activitats de
difusió de l’ESCRBCC (xarxes socials i visites divulgatives als instituts de
secundària, entre d’altres.)
Equip directiu
Estableix i aprova el contingut de la informació per publicar, així com els
mitjans emprats.
Comissió de qualitat
Facilita informació susceptible de ser publicada a partir de l’anàlisi dels
indicadors establerts.
Comissió de promoció
S’ocupa de la preparació del material de les diferents activitats de
promoció. La comissió està integrada per la Cap d’àrea d’atenció a
l’alumnat i beques, membres del professorat i és presidida pel
coordinador pedagògic.
3.3. Grups d’interès
Estudiants del centre, futurs estudiants del centre, antics estudiants del
centre, PD i PAS.
Centres, institucions o tallers de pràctiques dels estudiants del centre.
Centres, institucions o tallers que són potencials ocupadors dels
alumnes titulats.
Col·legis i associacions professionals, administracions públiques i altres
mitjans de comunicació.
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4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Aquest procediment està estretament vinculat a la comunicació, en
aquest cas, la que emet l’ESCRBCC mitjançant diferents tipus de
missatges o informacions adreçades a diferents tipus de receptors i que,
segons el tipus d’informació i receptors, empra un canal de comunicació
o un altre.
La comissió de promoció és qui s’encarrega de gestionar les vies de
difusió dels ensenyaments de conservació-restauració que s’imparteixen
a l’ESCRBCC. Això implica:
• La coordinació de l’atenció i l’acollida dels futurs estudiants que
s’adrecen a l’ESCRBCC en demanda d’informació concreta o per
conèixer-la millor, tal i com s’exposa als procediments 14_D3_PC2_p1
Protocol de suport i orientació als estudiants, i 3_D1_PC_p1 Perfil
d’ingrés dels estudiants i mecanismes d’informació previs a l’admissió.
• La coordinació dels mecanismes de publicació i d’informació que
l’ESCRBCC empra per tal de donar a conèixer als grups d’interès els
programes formatius de les titulacions que imparteix.
Depenent del tipus d’informació, el primer pas és seleccionar els grups
d’interès, perquè en funció d’aquesta selecció s’emprarà un canal o un
altre i es desenvoluparà una estratègia de comunicació o una altra.
Així, distingim entre:
• Comunicacions d’ordre intern
- D’abast per a tota la comunitat educativa.
- D’abast pel PD.
- Per al PAS.
- Per a l’alumnat del centre.
• Comunicacions d’ordre extern:
- Per als futurs alumnes del centre.
- Per als antics alumnes del centre.
- Per als centres, institucions, tallers ens els quals l’alumnat realitza les
pràctiques externes.
- Amb els centres, institucions i tallers que són possibles ocupadors dels
alumnes titulats i Col·legis i Associacions públiques.
- Amb altres institucions.
- Amb Administracions públiques.
El següent pas és establir el canal de comunicació:
• En el cas de comunicacions d’ordre intern el canals emprats són:
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- Escrit personalitzat: en paper (si és el cas es registra la sortida del
document) i/o mitjançant correu electrònic.
- Escrit general:
. En paper i/o mitjançant correu electrònic.
. A través del Web de l’ESCRBCC.
. A través de la secció de menú principal i l’apartat d’informació
general de la plataforma Moodle a la qual només hi tenen accés
els professors i alumnes del centre.
. A través de l’Intranet del centre, on només hi té accés el
professorat.
. En alguns casos, referits a comunicacions d’activitats realitzades
o a informació de cursos, emprem la pàgina de l’escola a les
xarxes socials.
• En el cas de comunicacions d’ordre extern, depèn de la
tipologia de missatge que vulguem emetre i del grup d’interès
fem servir un canal o un altre.
En el cas de mecanismes d’informació i orientació prèvia als futurs
alumnes els canals emprats són:
- Participació al Saló de l’Ensenyament on orientem i assessorem a les
persones interessades en l’escola i en els estudis que impartim.
- Col·laboració amb el Departament d’Educació per a la difusió dels
ensenyaments superiors artístics a partir del Saló de l’Ensenyament.
Des de la Coordinació pedagògica s’organitzen les permanències dels
professors i alumnes a l’estand per tal de poder informar als visitants.
Es recullen les dades de les persones interessades en els ensenyaments
de conservació i restauració per tal d’informar-los de les futures
activitats de l’escola relacionades amb la difusió, com les jornades de
portes obertes, el calendari de les proves d’accés, cursos monogràfics,
etc.
- Jornada de portes obertes i visita a les instal·lacions del centre. La
Coordinació pedagògica organitza anualment les jornades de portes
obertes consistents en visites guiades a grups reduïts de persones
interessades en els ensenyaments de Conservació i Restauració. Les
jornades es realitzen en dies lectius per tal que els visitants observin
l’escola en plena activitat.
Durant la jornada es visiten tots els tallers de Pràctiques de Conservació
i Restauració de totes les especialitats, amb implicació dels professors
de cada taller que realitzen les explicacions i mostren diferents
intervencions realitzades pels alumnes. És interessant també la visita
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dels laboratoris amb les explicacions dels professors, finalitzant a la
Biblioteca del centre on es remarca l’especificitat d’aquest espai.
En general, es facilita informació sobre les vies d’accés, el procés de
matrícula, sobre els estudis, la titulació i les sortides professionals, i es
proporciona, el fulletó d’informació general i el pla d’estudis.
L’activitat acaba amb una enquesta sobre l’interès del visitant i el grau
de satisfacció de la visita.
- D’altres canals emprats són:
Jornades d’orientació, mitjançant xerrades informatives a centres
que imparteixen batxillerat.
Trameses postals als centres que imparteixen Batxillerat.
Lliurament del fulletó informatiu del centre.
Lliurament de la revista Únicum a persones especialment
interessades en l’escola.
Web de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns
Culturals de Catalunya.
Web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya.
Portals Web informatius sobre ensenyaments.
Web del Departament d’Educació.
Web del Consorci d’Educació de Barcelona.
Presència de l’ESCRBCC a les xarxes socials(Instagram, Facebook,
Youtube).
En el cas de comunicacions adreçades a antics alumnes el canal
d’informació és:
- El correu electrònic, per comunicats personals, ja que el centre
disposa d’una base de dades actualitzada amb els coreus de tots els
alumnes i ex-alumnes.
- La pàgina web de l’ESCRBCC i les xarxes socials, per comunicats i
informacions d’abast general.
En el cas de comunicacions adreçades a centres, institucions o tallers
de pràctiques dels estudiants del centre. Centres, institucions o tallers
que són potencials ocupadors dels titulats, i Col·legis i associacions
professionals, els canals d’informació són:
- Contactes ordinaris i científics que es mantenen a les diferents
trobades professionals.
- Tramesa de documentació informativa mitjançant el correu electrònic.
El Departament d’Educació ha creat un directori amb les adreces
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electròniques dels centres educatius d’ESO per fer més efectiva la
difusió de la informació.
- Un altre mitjà de difusió dels nostres ensenyaments és la revista
Unicum que edita amb periodicitat anual l’ESCRBCC i que es dirigeix des
de la Prefectura d’estudis i des de la Coordinació lingüística,
intercultural i de cohesió social. A partir de convenis d’intercanvi,
aquesta publicació s’envia a molts centres d’ensenyament superior i
institucions relacionades amb la conservació i restauració de béns
culturals. Cal destacar que la revista disposa ja del seu propi espai Web.
En el cas de les comunicacions adreçades a les administracions
públiques el canal emprat és:
- Escrit personalitzat: en paper (es registra la sortida del document)
i/o mitjançant correu electrònic amb l’ interlocutor.
Internet és el canal més consultat per informar-se sobre els estudis
superiors de conservació i restauració de béns culturals impartits a
l’ESCRBCC, per tant, es té molta cura de garantir la presència d’aquesta
informació actualitzada en els punts estratègics de la xarxa.
 Informació mínima que es difon
 Organigrama del centre.
 Recursos, materials i serveis.
 Normativa externa referida a la titulació.
 Document de Verificació del estudis de l’ESCRBCC.
 Política de qualitat i el Manual de qualitat i procediments.
 Les NOFC.
 L’IST.
 Normativa d’admissió i matriculació dels alumnes.
 Normativa de les proves d’accés.
 Informació sobre les proves d’accés.
 Models de proves d’accés.
 Oferta formativa, plans d’estudis i la planificació de l’organització
acadèmica.
 Dades i indicadors de la titulació.
 Reconeixement, Transferència i Validació de crèdits.
 Informació bàsica d’orientació d’acollida als nous alumnes i sobre
tutories.
 Pla d’acció tutorial.
 Guia de l’estudiant.
 Plans docents de les assignatures.
 Programacions de les assignatures.
 Informació referent al Programa de mobilitat.
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Informació referent a les Pràctiques externes.
Informació referent a beques.
Borsa de treball.
Mecanismes
d’al·legacions,
reclamacions,
suggeriments
i
felicitacions.
Pla de seguretat en el treball i d’emergències.
Manual d’estil de la plataforma MOODLE.
Manual de citació bibliogràfica de l’ESCRBCC.
Informació referent a cursos, seminaris, conferències que tenen
lloc a l’escola.
Informació d’activitats en les que participa l’escola.
Informació referent a l’àmbit de la conservació i restauració de
Béns Culturals.

5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Coordinador pedagògic en la seva funció de propietari del
procediment, vetlla pel correcte funcionament de cada una de les fases
del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar,
i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
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6. REGISTRES, DADES I INDICADORS*
REGISTRES
Tots els documents de la informació que es difon i l’IST.
DADES i INDICADORS
 Número de xerrades informatives a IES o escoles.
 Número de persones que realitzen les visites durant les jornades de
portes obertes.
 Número de persones que reben informació al Saló de l’Ensenyament.
 Número de visites als portals específics d’informació d’ofertes
educatives: Mastermania / Unportal / Grupo Formazion.
 Número de visites a Facebook.
 Número d’estudiants matriculats segons vies d’accés a la informació
de l’escola: Batxillerat / PAU majors de 25 anys /Majors de 18 anys
sense requisits / Accés directe.
*Els registres i indicadors d’aquest procediment es relacionen amb els del
procediment 4_D1_PC_p1 Perfil d’ingrés dels estudiants i mecanismes d’informació
previs a l’admissió i el 31_D7_PC2_p1 Mecanismes de retiment de comptes dels
programes
formatius.
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7. FLUXGRAMA
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PROCEDIMENT
MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES DELS
PROGRAMES FORMATIUS
31_D7_PC2_p1
DIMENSIÓ 7: Publicació d’informació i rendició de comptes sobre els programes
formatius
PROCÉS CLAU: Retiment de comptes sobre els programes formatius

1. OBJECTIUS
2. NORMATIVA
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS (D)
4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
7. FLUXGRAMA
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1. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest procediment és recollir el sistema de retiment de
comptes dels programes formatius en tres àmbits: l’Administració, la
comunitat educativa i la societat en general.
2. NORMATIVA
Queda recollida en el Manual de qualitat del Sistema de Garantia
Interna de Qualitat.
3. PROPIETARI, RESPONSABILITATS I GRUPS D’INTERÈS
3.1.Propietari
Director de l’ESCRBCC.
3.2. Responsables
Director
Fa el seguiment dels diferents procediments del SGIQ i requereix les
rendicions periòdiques de comptes dels resultats de qualitat obtinguts
en els diferents procediments.
És el responsable de difondre les polítiques i els objectius de qualitat de
l’ESCRBCC, i els resultats i millores previstes, així com de retre comptes
a les Administracions públiques, als estudiants, PD i PAS, a les
empreses, institucions o tallers on fan pràctiques els alumnes i a la
societat en general.
Proposa i implanta la Comissió de qualitat del SGIQ.
Comissió de qualitat
Debat i aprova la proposta de canals, continguts i nivells d’accés de
difusió de la informació i documentació del SGIQ.
3.3. Grups d’interès
Estudiants del centre.
Futurs estudiants del centre.
Antics estudiants del centre.
PD i PAS.
Centres, institucions i tallers de pràctiques dels estudiants del centre.
Centres, institucions i tallers que són potencials ocupadors dels alumnes
titulats.
Col·legis i associacions professionals.
Administracions públiques.
Mitjans de comunicació.
Societat en general.
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4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
El propietari del procediment, el Director, és el responsable últim de
garantir que tota la informació relacionada amb els programes
formatius estigui a l’abast de les administracions competents i dels
grups d’interès, i que aquests puguin implicar-se i participar en el
procediment.
Així, defineix quina és la informació i documentació que es fa accessible,
el seu nivell d’accés i els canals de publicació o difusió.
El Director, propietari del procediment i responsable màxim de
l’ESCRBCC, vetlla pel correcte funcionament del sistema.
Els mitjans de comunicació emprats, així com la informació mínima que
es difon estan recollits al procediment anterior 30_D7_PC1_p1
Mecanismes de publicació d’informació dels programes formatius.
Els estudis superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals
depenen del Departament d’Educació i estan emmarcats dins els
Ensenyaments Artístics Superiors (EAS) dins la DGFPIERE.
L’ESCRBCC ha de retre comptes a:
 Departament d’Educació
 AQU Catalunya
 Comunitat educativa
 Formadors
 Societat en general
Els mecanismes de retiment de comptes dels programes formatius són:
• Reunions periòdiques del director de l’ESCRBCC amb els directors dels
EAS a la DGFPIERE.
El Departament d’Educació supervisa, aprova i és informada dels
programes formatius que imparteix l’ESCRBCC. Les reunions
periòdiques del director de l’ESCRBCC amb els directors dels EAS a la
DGFPIERE, són una eina important per debatre qüestions que afecten
als ensenyaments artístics superiors en general, tractar i debatre
aspectes específics de cada ensenyament i de cada centre, establir
calendaris sobre el retiment de comptes, etc.
• El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació
dels títols oficials (MVSMA).
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Els estudis superiors que depenen del Departament d'Ensenyament,
formen part de l'Espai europeu d'educació superior des del curs
acadèmic 2010-2011. Des de l'any 2012, per encàrrec del Departament
d'Ensenyament, AQU Catalunya, a través la Comissió específica d'Arts i
Humanitats de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, és l'òrgan
responsable de la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació
dels ensenyaments artístics superiors.
Els plans d’estudis vigents que imparteix l’ESCRBCC, han rebut l’informe
favorable de Verificació, i el TS també l’Acreditació per part de l’AQU, i
per tant també del Departament d’Ensenyament.
Una eina important anual de retiment de comptes és l’IST, que es lliura
a la DGFPIERE qui la fa arribar a la inspecció d’educació i a AQU
Catalunya.
Anualment el Director, responsable de la qualitat i la planificació, amb el
recolzament del Coordinador pedagògic és responsable de l’elaboració
de l’IST.
L’IST està organitzat en quatre dimensions:
 Informació pública sobre el desenvolupament operatiu de la
titulació.
 Informació pública sobre dades i indicadors de la titulació.
 Anàlisi valorativa de la titulació i accions de millora. Aquesta
dimensió consta d’una memòria anual del curs finalitzat i d’un pla
de millora per al curs següent.
 Idoneïtat del SGIQ per al seguiment de la titulació.
L’IST es mostra al Claustre de professors i al Consell escolar del centre i
es lliura a la DGFPIERE que el tramet a l’AQU per a la seva avaluació.
Tan l’IST com l’informe d’AQU es fan públics a l‘apartat de Qualitat de la
pàgina web del centre.
• Publicació a la pàgina web de tota la informació relativa als programes
formatius.
De conformitat amb la transparència que s'exigeix als centres
d'ensenyament superior en el marc de l'Espai europeu d'educació
superior, també es rendeix comptes a tots els grups d’interès
(comunitat educativa, formadors i societat en general), mitjançant la
publicació a la pàgina web de tota la informació relativa als programes
formatius, als indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi
dels ensenyaments artístics superiors (accés i matrícula, professorat,
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pràctiques i mobilitat, resultats acadèmics i satisfacció dels estudiants),
a la inserció laboral i al sistema de garantia de qualitat.

5. SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El Director en la seva funció de propietari del procediment, vetlla pel
correcte funcionament de cada a de les fases del procediment.
El seguiment i mesura es realitza, tal i com descriu el procediment
1_D1_PE_p1 Protocol del desplegament de la política i els objectius de
qualitat de l’escola, amb la recollida de dades i indicadors, i l’elaboració
de l’informe anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i
l’informe ajuden a conèixer els resultats que s’obtenen, el grau de
compliment dels objectius previstos i com orientar les millores del
procediment.
La Comissió de qualitat és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar,
i aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema.
Realitza l’avaluació i defineix les millores, establint, si s’escauen, uns
requeriments i unes recomanacions que retornen al propietari per a que
les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual valora el grau
d’implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l’Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació.
Tant l’informe del procediment com l’informe de la Comissió de qualitat
s’incorporen a l’IST.
6. REGISTRES, DADES I INDICADORS
REGISTRES
Identificació del registre
Document de Verificació

Informe
final
d’acreditació del TS.
IST

d’AQU

Responsable
custòdia
Director
Director
Coordinador
pedagògic

Conservació

Suport

Permanent
Permanent

Informàtic
Informàtic

Permanent

Informàtic

DADES I INDICADORS:
- Número de reunions amb els directors dels EAS a la DGFPIERE.
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7. FLUXGRAMA
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