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1 INTRODUCCIÓ 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol,  d'educació (article91) estableix que tots els 

centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar de projecte 

educatiu. 

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, 

recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna 

sentit amb la finalitat que els  alumnes assoleixin les competències bàsiques i el 

màxim aprofitament educatiu, d'acord amb el marc proporcionat pel 

Decret102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, que situa la 

presa de decisions en l'àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el 

lideratge educatiu. 

En aquest sentit, el nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC) vol ser una 

proposta integral que permeti dirigir coherentment el procés d’intervenció 

educativa en el nostre institut. 

És el document que ha de servir com a punt de referència constant de tots els 

membres de la comunitat educativa i alhora  ha de permetre la concreció del 

desplegament curricular, Programació Acció Tutorial (PAT), Normes 

d’Organització i Funcionament de centre (NOFC), Programació General Anual 

(PGA), Pla Estratègic (PE), i qualsevol altra documentació estratègica de centre. 

Aquest Projecte Educatiu no vol ser un document purament formal, sinó una eina 

imprescindible per exercir l’autonomia de centre, un instrument dinàmic, 

construït dins un marc normatiu flexible i elaborat de manera participativa que 

segueix els objectius del centre exposats en la PGA. 

2 QUI SOM 

L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida és un centre de Formació Professional 

que imparteix cicles formatius de les famílies d’Hoteleria,Turisme i Indústries 

alimentàries. 

El nostre alumnat és generalment resident en tot el territori de la província de 

Lleida i de la zona d'influència de l’Escola  que inclou l’anomenada “franja”, 

composada per aquelles poblacions de la província d’Osca i Saragossa properes a 

la de Lleida i que en moltes ocasions els seus habitants utilitzen el català com a 

llengua habitual de comunicació. 
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2.1 TRETS D’IDENTITAT 

Com ja hem dit, som un centre de exclusivament de formació professional, i 

aquest és el nostre principal tret d’identitat, que podem concretar en: 

 Preparació per al món del treball. 

 Ensenyaments basats en la pràctica professional. 

 Foment de l’aprenentatge actiu de les llengües estrangeres. 

 Foment dels valors personals i professionals. 

 Foment de l’esperit de millora, autonomia i creativitat. 

 Potenciació del coneixement de l’entorn. Recursos turístics sostenibles, 

gastronòmics, productes de la zona... 

 Foment del coneixement i l’ús productes de proximitat i les varietats 

autòctones per a la producció alimentària. 

 Fomentar la sostenibilitat i el medi ambient. 

 Foment de l’emprenedoria i la innovació. 

 Promoure la col·laboració entre el mon empresarial i l’educatiu 

 Potenciar la internacionalització d’alumnat i docents.  

 Facilitar l’accés al reconeixement de la pràctica professional 

2.2 MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

2.2.1 Missió 

La nostra missió és oferir a l’alumnat estudis reglats postobligatoris de formació 

professional de la família d’Hoteleria i Turisme i Indústries Alimentaries, estudis 

no reglats i de reinserció educativa i laboral i Estudis d’inserció laboral per a 

persones amb discapacitats. 

Formar i orientar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i finalitats 

desplegats a lleis educatives i la identitat pròpia de l’Institut, per tal que 

assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats 

que facilitaran el seu desenvolupament integral com a professionals i com a 

persones i  ciutadans amb capacitats i valors. 

Fomentar l’emprenedoria, la innovació, les actituds positives i la passió per 

l’activitat professional i la vida. 

Mantenir un contacte constant amb empreses, institucions i entitats socio-

educatives amb la finalitat de completar i complementar la nostra oferta 

educativa amb una millora constant. 
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2.2.2 Visió 

L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida vol ser un centre de referència tant a les 

terres de Lleida com a les àrees d’influència més properes. 

És un centre obert a l’entorn així com a projectes educatius de caire 

internacional, i compromès amb la tasca educativa en el que el projecte de 

millora i la innovació constant.  Volem que els nostres alumnes obtinguin un 

nivell de formació tècnica i acadèmica de primer ordre, de manera que estiguin 

capacitats per desenvolupar els seus projectes laborals o formatius amb 

garanties d’èxit. 

2.2.3 Valors 

Compromís amb la cultura i la llengua catalana. 

Respecte a la persona, l’entorn, social i cultural i el medi ambient. 

Cultura de l’esforç, del treball ben fet i foment de la qualitat com a tret 

diferenciador. 

El foment de la convivència basada en el diàleg, la llibertat, la pluralitat, la 

responsabilitat,  la igualtat i la tolerància. 

Impuls de l’emprenedoria, la passió. 

2.3 ÀMBIT HUMÀ 

En l’àmbit humà, volem: 

 Potenciar un desenvolupament equilibrat dels alumnes en els aspectes: 

intel·lectual, afectiu, social i ètic. 

 Potenciar el creixement personal del nostre alumnat en l’àmbit de les 

relacions humanes en el respecte i la tolerància. 

 Aconseguir unes relacions interpersonals fluïdes entre els docents i el PAS 

(personal d’administració i serveis) que faci possible la satisfacció en el treball 

i la implicació de tots en el desenvolupament del PEC. 

 Donar valor al respecte i l’acompliment de les NOFC i ser conscient de la 

importància d’assumir les normes de règim interior com a eina imprescindible 

per al bon funcionament del centre. 

 Implicar els pares en el procés educatiu del seus fills i afavorir la seva 

participació en la gestió del centre. 

 Aconseguir que les infraestructures i els espais físics afavoreixin les relacions 

interpersonals i el desenvolupament de la tasca docent. 
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2.4 GRUPS D’INTERÈS 

GRUP INTERÈS EXPECTATIVES SEGUIMENT 

Alumnat 

Formació acadèmica i 
personal 
Graduació 

Orientació, acompanyament 
Inserció laboral 

Titulació 
Bon clima de convivència 

Anàlisi resultats educatius 
Enquestes 
Abandó  

Taxa d'alumnes que 
promocionen o es graduen. 

Famílies 

Acompanyament en la 

formació dels fills/es 
Relació amb els tutors i 
professors 

Resultats acadèmics 
satisfactoris 

Enquestes 

Entrevistes amb els tutors. 
Informe de qualificacions. 

Professorat 

Realització professional 
Formació permanent 
Disponibilitat espais i recursos 

Bon ambient de treball 

Enquestes satisfacció 

PAS 
Bon ambient de treball Enquestes satisfacció 

 

Administració 
 

Bons resultats acadèmics 
Alta inserció laboral 
Alt grau de promoció i 

graduació 

Anàlisi resultats educatius 
Taxa d'alumnes que 
promocionen o es graduen. 

Enquesta Grau d'inserció 
laboral 

Institucions i 

Societat 

Col·laboració i participació en 
les activitats que s’organitzen 

Índex de participació en els 
esdeveniments planificats. 
 

Empreses 

Qualificació professional  
Alumnat en pràctiques 
Borsa de treball 

Enquesta satisfacció FCT i  
Alumnes entrevistats i/o 
contractats a través de la 

Borsa de treball. 

Centres de 
procedència 

d'alumnat 

Informació i Orientació 
acadèmica.  

 Demanda i/o continuïtat en 
les xerrades i visites al 

centre. 

Proveïdors 
Fidelització  Facturació rebuda dels 

diferents proveïdors. 

Xarxes Socials 
Informació Percentatge de visites 
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3 ÀMBIT PEDAGÒGIC 

En aquest àmbit, els nostres propòsits en els següents caps són: 

3.1 OPCIÓ METODOLÒGICA 

Considerar l’educació com una tasca col·lectiva i que la presa de decisions sigui 

compartida i fruit del diàleg i del consens. 

 Propiciar una coordinació pedagògica funcional per atendre els projectes que 

es porten a terme al centre. 

 Coordinar els objectius i els continguts (conceptes, procediments i actituds) 

dins i entre les diverses àrees. 

 Fomentar el treball en equip en tots els àmbits de la vida escolar, tot 

propiciant el diàleg i el consens. 

 Seleccionar i utilitzar el material didàctic adequant-lo a les necessitats dels 

alumnes. 

 Potenciar l’activitat i la creativitat. 

 Aplicar les noves tecnologies com a eina didàctica en les diferents àrees 

curriculars i ensenyar a fer-ne un bon ús. Aconseguir la responsabilització en 

temes com: patrimoni natural, aigua, aire, energia, residus,..., i participar 

com a centre en projectes de millora mediambiental local. 

 Diagnosticar la situació de l’alumnat per definir el marc d’actuació pràctica i 

de qualitat. 

 Atendre la diversitat, desenvolupant recursos per tal d’afavorir la cohesió 

entre els diferents components del grup i respectar el procés d’aprenentatge. 

 Col·laborar bilateralment amb la família per tal de contribuir a una millor 

consecució dels objectius educatius. 

 Inserir l’acció educativa en el context sociocultural proper als alumnes i obrir-

la a altres entorns per ampliar el camp de visió. 

 Cultivar la recerca i l’adquisició de coneixements i la sistematització científica 

pensant en una utilització pràctica i que no hi hagi desconnexió entre la teoria 

i la pràctica, entre el treball i l’estudi. 

 Aconseguir una escola oberta a les empreses de la comarca, relació que ha de 

permetre oferir els nostres serveis de formació permanent a les empreses i, 

aquestes, oferir llocs de pràctiques als nostres alumnes. 

 Desenvolupar els aspectes formatius en els alumnes tot proporcionant-los una 
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orientació escolar i professional durant tota la seva escolarització, en una 

tasca coordinada entre els tutors i la resta de departaments. 

 Entendre l’avaluació com un procés continu que té la capacitat de millorar la 

qualitat educativa. 

 Potenciar l’aprenentatge de les llengües estrangeres amb tots els mitjans que 

es puguin assolir. 

 Potenciar la internacionalització de l’alumnat i els docents mitjançant la 

participació en projectes de mobilitat i cooperació amb altres països.  

 Potenciar l’emprenedoria i la innovació. 

 Sensibilitzar l’alumnat sobre la nutrició i l’alimentació saludable. 

3.2 CONTINGUTS D’ENSENYAMENT 

 Utilitzar la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

 Procurar aconseguir la màxima qualitat en els diferents tipus d’ensenyament 

que s’imparteixen. 

 Propiciar una educació integral pel que fa a capacitats, destreses i valors 

morals dels alumnes. 

 Incorporar al currículum continguts referits a processos participatius i 

democràtics. Educar en valors com la solidaritat, la tolerància, la pau, la 

pluralitat, l’educació ambiental, l’educació per a la salut, ... aconseguint una 

educació més humanitzada: l’ aprendre a ser” com a eix transversal. 

 Proporcionar coneixements i fomentar la capacitat crítica desenvolupant els 

valors de respecte, autonomia i responsabilitat. (“l’aprendre a aprendre”). 

 Educar en l’educació ambiental, tot incloent en el currículum aspectes medi 

ambientals des d’una perspectiva interdisciplinària. 

 Incloure les llengües estrangeres en tots el ensenyaments impartits. 

 Proporcionar al màxim d’alumnat possible, l’oportunitat de participar en 

projectes internacionals. 

3.3 PROJECTES DE SUPORT 

A fi de sonar suport a  la consecució dels objectius marcat, el centre ha establert 

un seguit de projectes de suport. 

3.3.1 Qualitat i millora 
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Té com a objectiu implementar, avaluar i millorar contínuament els sistemes de 

gestió del centre. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de 

la gestió de la qualitat i d’acord amb models basats en normes internacionals 

(ISO 9001 i EFQM). 

La finalitat última del Projecte és la d’aconseguir l’excel·lència en els resultats 

educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la 

satisfacció de l’alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents 

implicats, envers el servei educatiu proporcionat. 

3.3.2 Internacionalització 

Aquest projecte ofereix a la comunitat educativa de l’Escola d’Hoteleria i Turisme 

i al seu entorn professional, l’oportunitat d’intercanviar coneixements i 

experiències amb altres països de la UE, millorant el coneixement de llengües 

estrangeres i sobre la realitat europea d’alumnes i professorat.  L’objectiu últim 

és millorar l’empleabilitat de l’alumnat i facilitar l’emprenedoria i la innovació en 

el sectors empresarials relacionats amb el nostre centre educatiu.    

Aquest projecte es divideix al seu torn en les següents accions: 

Projecte lingüístic.  

- l’aplicació de les llengües estrangeres en els mòduls pràctics. 

- la utilització de llengües estrangeres per impartir alguns continguts del 

mòdul en les aules (Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües 

Estrangeres (AICLE, en anglès Content Language Integrated Learning, CLIL) 

Mobilitat 

Tenim tres modalitats: 

D’alumnes per a realitzar pràctiques en empreses 

Realització de part de la Formació en Centres de treball en empreses d’altres 

països de la EU 

D’alumnes per a estudis -ECVET 

Realització de mòduls professionals en centres docents d’altres països de la UE 

De professors 

- Realització d’estades d’observació en empreses d’altres països de la EU 

- Intercanvi d’experiències docents 

- Estudi de sistemes d’ensenyament  

Col·laboració internacional  

Projectes de col·laboració amb centres docents i institucions de altres països de 

la UE 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Angl%C3%A8s
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3.3.3 Borsa de treball 

Aquest projecte consisteix en posar en contacte a empleadors i alumnes i ex- 

alumnes de l’Escola.  

3.3.4 Assessorament, emprenedoria i innovació 

Aquest és un projecte complex, que es divideix en: 

Emprenedoria 

Promoure la implantació i el desenvolupament d'estratègies metodològiques que 

promoguin capacitats d'emprenedoria i de creació d'empreses o d'autoocupació. 

Innovació i transferència de coneixements 

Té com a objectiu estimular la vinculació entre el centre i les empreses i entitats, 

per al desenvolupament de projectes d'interès mutu que generin valor educatiu i 

empresarial, que els permetin: 

- Millorar la formació de l'alumnat mitjançant la seva participació en projectes 

innovadors que contribueixin a l'adquisició i consolidació de nous continguts, 

habilitats i actituds, i que li facilitin l’ocupabilitat. 

- Vincular els coneixements que posseeixen l’alumnat i el professorat dels 

centres educatius, amb el les empreses o entitats per obtenir sinergies 

d'interès mutu. 

- Actualitzar els coneixements del professorat dels centres educatius. 

- Promoure el paper del centres en matèria d'innovació i transferència de 

coneixement, contribuint a la millora de la competitivitat.. 

- Optimar i rendibilitzar les instal·lacions, els equipaments i els recursos dels 

centres educatius. 

- Promoure vincles de cooperació entre els centres educatius i les empreses i 

entitats 

Assessorament professional a persones i empreses en FP 

Té per finalitat de facilitar la comunicació en les informacions significatives 

adreçades i adaptades als diferents grups d’interès (alumnat, persones adultes, 

empreses i entitats) que permeti a cada un d’ells aprofitar les oportunitats que 

els hi ofereixen aquests ensenyaments i maximitzar el valor que els hi poden 

aportar. 

Aquest projecte es divideix en les següents actuacions. 

Orientació professional a l’alumnat 

Està destinada a afavorir la inserció de l’alumnat de cicles formatius, l’adopció 

d’estratègies d’aprenentatge permanent al llarg de la vida d’aquest alumnat, al 

mateix temps que s’incorporen, en el dia a dia del treball a l’aula, bones 
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pràctiques professionalitzadores que millorin l’aprenentatge i la motivació envers 

els estudis. 

Orientació acadèmica a l’alumnat 

Té l’objectiu de desplegar estratègies de seguiment de l’alumnat de cicles 

formatius i millora dels seus resultats acadèmics. 

Assessorament professional a les persones adultes 

Es portarà a terme mitjançant models d’atenció i assessorament que permeti a 

aquest col·lectiu de persones aprofitar les oportunitats de qualificació i inserció 

professionals. 

Assessorament a empreses i entitats sobre els serveis bàsics i específics 

de formació professional 

L’objectiu és assessorar a les empreses sobre les possibilitats que tenen en 

relació amb la millora de la seva competitivitat, principalment a través del talent 

i la millora de la qualificació del capital humà. 

3.4 ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT 

Amb caràcter general, l'assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores 

presencials de les unitats formatives, incloses les hores de presència en els 

centres de treball on es cursa l'FCT. 

L’alumnat que falti a més del 20% de les hores d’una Unitat Formativa, perdrà el 

dret a l’avaluació continua de la matèria, passant directament a l’avaluació 

extraordinària. En cas de faltes justificades, l’equip docent valorarà la 

possibilitat d’oferir altres alternatives, depenent del cas i la matèria.1
 

Les faltes d’assistència s’hauran de justificar al tutor/a per escrit signat pels 

pares o tutors legals, excepte en el cas dels majors d’edat. L’acceptació o no de 

la justificació a efectes de la pèrdua d’avaluació,es decidirà en junta docent. 

En el projecte curricular de centre, es determinen les unitats formatives en les 

quals l'assistència no és obligatòria per a aquells alumnes que estan matriculats 

en un curs superior i han de repetir algunes unitats formatives del curs anterior. 

3.5 FORMACIÓ PERMANENT DELS PROFESSORS 

 Treballar per la renovació pedagògica, impulsant iniciatives i l’actualització i 

perfeccionament del professorat. 

                                       
1
Llei12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 - 16/07/2009). Art. 37. 

Decret102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm.5686  –

05/08/2010). Art.24.2. 



 

 Projecte Educatiu de Centre 

 PEC 

 
  

 PEC versió:2.2 

 13/26 Data  revisió: 28/01/2018 

 Facilitar la participació dels professors en activitats de formació permanent. 

 Potenciar l’intercanvi d’experiències amb altres centres i la participació en 

programes conjunts. 

 Aconseguir la implicació de l’Administració per tal que doni el suport i els 

recursos necessaris per dur a terme els anteriors objectius. 

 Realitzar anàlisis freqüents de la pràctica educativa mitjançant la reflexió en 

comú, reconduint aquells aspectes a millorar. 

 Potenciar l’actualització i perfeccionament del professorat en l’ús de les noves 

tecnologies. 

 Promoure entre els docents la participació en projectes internacionals que els 

permetin observar el desenvolupament professional en altres països.  

4 ÀMBIT DE GOVERN 

4.1 ORGANITZACIÓ INTERNA 

Des de la direcció del centre, es treballarà per: 

 Potenciar i millorar els procediments d’informació i presa de decisions entre la 

comunitat educativa com a base per generar actituds de confiança i 

col·laboració. 

 Aconseguir que professors, personal no docent, alumnes i pares participin en 

la gestió del centre d’acord amb les seves competències i segons els canals 

establerts en el NOFC. 

 Posar a disposició dels òrgans de direcció la informació necessària per avaluar 

el grau d’acompliment dels objectius i execució d’activitats per tal de facilitar 

accions correctives o de millora. 

 Fomentar entre l’alumnat una actitud professionalitzadora que li faciliti la 

incorporació al món del treball. 

 Dotar a la organització del centre de l’estructura necessària per a poder 

desenvolupar els projectes educatius que hi ha funcionament.  

4.2 PROJECCIÓ EXTERNA 

Aquest punt, serà una de les línies estratègiques del centre, i els seus objectius 

són: 

 Establir i mantenir relacions sistemàtiques de coordinació i col·laboració amb 

l’entorn educatiu del centre: centres de procedència dels alumnes, empreses 

d’estada en pràctiques o convenis,... 
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 Participar en activitats culturals i educatives en general, proposades per 

institucions (entitats culturals, administració local, associació de veïns...) 

sempre que siguin coherents amb la Programació general de centre i siguin 

possibles. 

 Donar a conèixer a l’entorn social les activitats i els serveis que ofereix el 

centre. 

 Recollir la informació on segueixen estudis l’alumnat del centre i conèixer 

l’opinió de les empreses per adequar la formació a les necessitats de les 

mateixes i de l’entorn. 

 Establir aliances amb les empreses i institucions del nostre entorn físic i/o 

professional. 

 Potenciar l’intercanvi de coneixements professionals amb el nostre entorn 

professional  

 Establir aliances a nivell internacional.  

 Donar a conèixer la qualitat professional del nostre alumnat a nivell 

internacional 

4.3 SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT 

L’Escola d’Hoteleria i turisme de Lleida  dins el seu projecte de Qualitat i Millora 

contínua té definit un Sistema per a la Gestió de la Qualitat  segons les normes 

de referència: 

 UNE-EN-ISO 9001:2015  

  Legislació bàsica aplicable als instituts d’ Educació Secundària de 

Catalunya, recopilada i disponible a la secretaria del centre 

d’acord amb la Política de Qualitat de l’Institut i amb la legislació vigent en el 

sector de l’ensenyament públic. 

L’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida té definits els processos principals 

relacionats amb la seva activitat, així com el desglossament de subprocessos i 

activitats principals relacionades amb aquests processos. Aquests es gestionen 

de forma que s’assegura que el servei és conforme amb els requisits o 

necessitats dels principals grups d’interès. 

El nostre centre ha optat per cercar la qualitat en tots els seus processos, i en 

aquest camí, el centre disposa de la corresponent certificació de qualitat. 

Tota la comunitat educativa ha estat partícip d’això, i el nostre objectiu principal 

és conservar-la i caminar cap a l’excel·lència. 
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4.3.1 Abast del SGQ 

El Sistema de Gestió de la Qualitat que l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de 

Lleida presenta el següent abast quant a servei dels cicles formatius de grau mig 

i superior de: 

 Ensenyament reglat de Formació Professional d’Hoteleria i Turisme  

 Ensenyament reglat d’Indústries Alimentàries 

 Ensenyament reglat de PFI NEE 

L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida exclou el disseny del Servei Educatiu ja 

que és el Departament d’Ensenyament qui determina els continguts curriculars 

que ha d’impartir el centre. 

4.3.2 Política de qualitat 

L’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida vol respondre amb eficàcia a les 

necessitats de la societat que l’envolta, l’administració educativa i als membres de 

la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les 

estratègies de gestió i de treball més avançades i, alhora, escaients.  

L’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida  ha adoptat com a Política de Qualitat: 

 Orientar el funcionament del centre cap a la millora contínua de la qualitat 

dels ensenyaments que s’hi imparteixen 

 Satisfer les necessitats i expectatives d’aquelles persones que reben o 

utilitzen, directament o indirecta, els serveis del centre: l’alumnat, les 

famílies, el món empresarial, els centres superiors d’ensenyament i l’entorn 

social i cultural, oferint-los un servei de qualitat. 

 Compartir un clima de treball amb un alt grau de satisfacció professional i 

personal de l’equip humà que hi treballa. 

El compromís amb la qualitat afecta a tota l’organització del centre i la millora 

contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip 

directiu vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir 

els objectius de qualitat. 

4.3.3 Objectius 

D’acord amb la política de la qualitat de l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de 

Lleida i el seu compromís per a la millora contínua, la direcció estableix uns 

objectius de la qualitat anuals per a tot l’institut recollits en la Programació 

General Anual de l’Institut. 
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Els objectius de la qualitat arriben a totes les funcions i nivells pertinents dins de 

l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida i estan integrats en els objectius 

generals que estableix la direcció anualment per a tot l’institut. 

Els objectius estratègics d’aquesta política de qualitat són: 

 Integrar al nostre centre la normativa de qualitat ISO 9001 

 Mantenir i/o augmentar el valor afegit que proporcionem a tots els usuaris 

del nostres usuaris. 

Aquests objectius es despleguen en objectius operatius de qualitat que figuren en 

la Programació Anual. 

La finalitat és aconseguir la satisfacció de: 

1. Els agents que participen directament en els processos que es desenvolupen en 

el centre: professorat, personal d’administració i serveis, alumnat, empreses 

col·laboradores en l’FCT, entitats públiques i privades 

2. Els destinataris que reben o gaudeixen dels resultats obtinguts del procés 

educatiu: alumnat, famílies, empreses que insereixen laboralment l’alumnat, 

centres educatius on continuen estudis l’alumnat, la comunitat de l’entorn del 

centre on l’alumnat s’insereix socialment, etc 

4.3.4 Requisits generals 

L’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida té definits els processos principals 

relacionats amb la seva activitat, així com el desglossament de sub-processos i 

activitats principals relacionades amb aquests processos. Aquests es gestionen de 

forma que s’assegura que el servei és conforme amb els requisits o necessitats 

dels principals grups d’interès. 

Els processos de l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida definits en el NOFC 

estan reflectits a l’arquitectura de processos, que forma part de la documentació 

del sistema de gestió de la qualitat 

L’arquitectura de processos permet la: 

 Identificació i aplicació dels processos de l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme 

de Lleida, incloent els necessaris per al sistema de gestió de la qualitat 

 Seqüència i interacció entre els processos 

L’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida amb l’objecte de desenvolupar, 

implementar i mantenir el sistema de gestió de la qualitat disposa d’una 

estructura documental en què es descriuen els processos associats. Aquesta 

estructura documental està formada per: 

 La política de la qualitat, explicitada en aquest document i en el NOFC i 

també a la pàgina web del centre. 
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 Els objectius anuals de la qualitat que s’inclouen dins de la PGA, i consten 

en les actes de reunions del consell escolar, mantingut pel secretari de 

l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida. 

 Els procediments documentats, els registres i els indicadors dins l’àmbit del 

sistema de gestió de la qualitat que descriuen i asseguren les activitats 

requerides per implementar, assegurar i mesurar l’eficàcia del sistema de 

gestió de la qualitat. Respectivament estan al MPQ Manual de Procediments 

de Qualitat, i Llistat de Documents del Sistema de la Qualitat, Llistat de 

Registres del Sistema de la Qualitat i MIB Manual d’Indicadors Bàsic 

 Els manuals  de servei ensenyament/aprenentatge d’FP i de PFI, on es 

descriu el mètode i els criteris per assegurar el funcionament efectiu i el 

control dels processos per donar un educació de qualitat, d’acord amb els 

criteris establerts al projecte curricular, garantint així que s’assoleixin per 

part de l’alumnat els objectius d’etapa/cicle/curs. 

En els Manuals de Servei d’ensenyament-aprenentatge d’FP i de PFI, 

s’inclou informació sobre la descripció del procés, les seves especificacions i 

procediments operatius, així com els controls. Per la pròpia definició de pla 

de qualitat, aquestes són les guies que els diferents processos han de 

complir per realitzar les seves activitats i inclou informació per controlar-ne 

l’execució i deixar-ne registre. 

4.3.5 Planificació del Sistema de Gestió de la Qualitat 

El Sistema de Gestió de la Qualitat establert a l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme 

de Lleida defineix com s’identifiquen i planifiquen les activitats i els recursos 

necessaris per a: 

 Assolir els objectius de la qualitat 

 Garantir que els canvis organitzatius s’efectuïn d’una manera controlada i 

que el sistema de gestió de la qualitat romangui permanentment actualitzat 

La planificació de la qualitat que l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida 

realitza és coherent amb la resta de requisits del seu sistema de gestió de la 

qualitat. Aquesta planificació cobreix, amb caràcter general i segons sigui 

aplicable, les següents activitats: 

 L’establiment i la realització dels processos, i la identificació de les 

característiques de la qualitat en les diferents etapes dels mateixos, així 

com els mitjans, les instal·lacions, els recursos, els coneixements i la 

informacions que puguin ésser necessàries per assolir els resultats 

desitjats. Aquesta identificació es porta a terme fonamentalment en la 

revisió de les normatives i reglamentacions dels serveis desenvolupats per  

l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, i en el cas que fos necessari, a 

les etapes adequades prèvies al  llançament de nous serveis. 

 Identificació i preparació dels registres i indicadors que quedin definits en 

els procediments i processos corresponents. 
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Davant dels canvis organitzatius, és el/la coordinador/a de qualitat l’encarregat 

de l’actualització del sistema de gestió de la qualitat, incorporant els canvis 

necessaris a la documentació. A més, la Planificació de la qualitat i la definició del 

pla anual d’auditories es desenvolupa, de forma ordinària, a la reunió d’inici de 

curs de la comissió de Qualitat. 

4.3.6 Enfocament als grups d’interès 

L’equip directiu del centre s’assegura que les necessitats i les expectatives dels 

principals grups d’interès es determinen i es converteixen en requisits amb la 

finalitat d’assolir la seva satisfacció.  

El centre copsa les necessitats i expectatives dels principals grups d’interès 

mitjançant la realització d’enquestes de satisfacció a l’alumnat, famílies, 

professorat, personal de serveis, i empreses col·laboradores.  

Mitjançant resultats de les enquestes, els suggeriments, els indicadors i els 

resultats i valoracions del Procés d’ensenyament/aprenentatge, l’equip directiu de 

l’Institut obté una imatge del que els principals grups d’interès veuen i sol·liciten 

de l’Institut, a part de la informació rebuda a través del desenvolupament dels 

diferents projectes. 

Mitjançant aquestes informacions, l’equip directiu, responsable del procés de 

Planificació Estratègica del centre, defineix l’estratègia de l’Institut. 

Tot aquest cicle repetit en el temps, permet al centre conèixer els principals grups 

d’interès i definir les seves necessitats i expectatives. Tota aquesta informació 

s’utilitza com una de les mesures de prestacions del Sistema de Gestió de la 

Qualitat. 

4.3.7 Seguiment i mesura 

L’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida realitza auditories internes objectives 

per  determinar si el sistema de gestió de la qualitat i el servei s’ha implantat de 

forma efectiva, es manté actualitzat i és conforme als requisits de la norma UNE-

EN-ISO9001:2015. 

L’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida té establert i manté actualitzat, el 

Procediment d’Auditories Internes de Qualitat on estan descrits els criteris i la 

responsabilitats associades a l’abast de l’auditoria, la freqüència i la metodologia, 

així com les responsabilitats, requisits per  realitzar les auditories, els registres i 

els informes de resultats per a l’equip directiu. 

El procés d’auditoria, inclosa la planificació, està basat en l’estat i la importància 

de les activitats i les àrees a auditar, com també en els resultats de les auditories 

prèvies. Es porta a terme per personal independent d’aquell qui realitza el treball 

que s’audita. 
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L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida disposa d’un Manual d’Indicadors de la 

Qualitat on estan definits els diferents tipus d’indicadors associats als processos. 

Aquests indicadors són necessaris per satisfer els requisits dels usuaris o grups 

d’interès i per demostrar, de forma contínua, la capacitat dels processos per 

satisfer la seva finalitat prevista. 

Al Manual d’Indicadors de la Qualitat es citen igualment els mètodes apropiats per 

mesurar i realitzar un seguiment de la mesura, juntament amb els responsables 

de la seva realització 

Per tal de seguir i mesurar que el desenvolupament del procés d’ensenyament 

/aprenentatge s’ha fet segons el que es descriu al PCC, l’Escola d’Hoteleria i 

Turisme de Lleida té establert l’ús  dels documents de Registre de Seguiment de 

les Programació, on es registra el desenvolupament del procés. A més, les formes 

d’avaluació estan descrites en les diferents programacions. 

5 ÀMBIT FUNCIONAL 

Aquesta és una part important de l’organització del centre, i continuació passem 

a detallar les principals funcions: 

5.1 DOCÈNCIA 

L’equip docent del centrem, amb la direcció i el suport del cap de la prefectura 

d’estudis i la coordinació pedagògica, treballen per aconseguir els objectius 

pedagògics marcats a l’inici d’aquest Projecte Educatiu de Centre.  

5.2 ADMINISTRACIÓ I DE SERVEIS 

Des d’aquest àmbit, es treballarà per: 

 Garantir que els procediments de tramesa d’informació estiguin ben 

concretats, coneguts pels docents i siguin efectius. 

 Atendre el públic en general, de manera sol·lícita, oferint la informació de què 

es disposa, per tal que la persona interessada, al seu criteri, pugui escollir 

dintre d’una oferta (pre-inscripcions, cursos, itineraris, convalidacions, 

beques,...). 

 Facilitar l’obtenció de documentació als alumnes i ex-alumnes en els mínims 

terminis. 

 Coordinar les tasques i horaris del personal administratiu. 
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5.3 ECONÒMIC 

Des de la gestió econòmica del centre, es treballarà per:  

 Executar una gestió econòmica clara, transparent i responsable. 

 Informar regularment al Consell Escolar, als Caps de Departament i/o àrea i al 

Claustre dels aspectes més importants de la gestió econòmica: pressupostos, 

estat de comptes, millores,... 

 Estimular la participació del professorat, de l’alumnat i del personal no docent 

en la gestió del centre: estalvi de recursos, ajustament de pressupost, 

manteniment, cooperació,.. 

 Fomentar la bona relació del centre amb institucions, empreses o bé 

comercials per tal d’ afavorir l’economia de centre. 

 Potenciar la informatització de la gestió econòmico-administrativa i de 

capçalera d’estudis. 

 Incorporar criteris ambientals en la gestió de centre. 

5.4 COORDINACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Elcoordinadord’FP,ambelsuportdel’equipdirectiu,gestionalesrelacionsentreelsempr

esarisdelsectoril’alumnat. 

 Realitzar la gestió dels convenis de pràctiques, tant curriculars com 

voluntaris, dels alumnes. 

 Realitzar la gestió de les beques de pràctiques, que perceben els alumnes 

quan realitzen convenis de pràctiques voluntaris o no curriculars. 

 Establir una bona relació entre el centre i el seu entorn empresarial atenent 

en la mesura del que sigui possible totes les demandes que ens aportin les 

empreses. 

 Organitzar, conjuntament amb altres entitats, com sindicats, patronals o 

altres, activitats de formació contínua per a treballadors, aprofitant els 

recursos públics de què disposem, procurant que el centre sigui considerat 

com un referent quant a la formació contínua de caire tecnològic. 

 Organitzar també amb altres entitats activitats de formació ocupacional, ja 

sigui per atendre un col·lectiu d’aturats concret o per ampliar la formació dels 

alumnes d’algun cicle formatiu. 

 Organitzar activitats que apropin el centre a les empreses com ara: 

presentacions d’innovacions, aula d’actualització tecnològica, reunions 

d’empreses col·laboradores dels cicles, etc. 

 Gestionar una borsa de treball per als ex-alumnes del centre. 
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5.5 INTERNACIONALITZACIÓ 

Aquest servei, sota la coordinació de l’adjunt a direcció, impulsarà la 

internacionalització del centre en tots els seus àmbits, segons el que s’ha descrit 

anteriorment  

5.6 SERVEI D'ASSESSORAMENT, RECONEIXEMENT, EMPRENEDORIA 

I INNOVACIÓ 

L’adjunt a direcció coordinarà els serveis d’emprenedoria, innovació, transferència 

de coneixements i assessorament professional a persones i empreses en FP, amb 

la finalitat d’oferir serveis a persones, empreses i entitats. 

5.7 BIBLIOTECA 

Fomentar l’ús de la biblioteca. Atendre tots els alumnes del centre amb un fons 

tant general com especialitzat i tècnic. 

Posar al servei de tothom un equipament informàtic per fer treballs, connexions a 

Internet segons les necessitats del moment. 

5.8 MENJADOR / CAFETERIA 

En l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, el menjador i la cafeteria són aules 

pràctiques, però a més a més, pretenem que sigui un espai d’aprenentatge per 

als qui hi aprofiten el servei. 

 Orientar l’organització i el funcionament del menjador com un servei que, a 

més de la pràctica pedagògica i l’alimentació, possibiliti l’adquisició d’hàbits 

personals i socials i hàbits higiènics i que ajudi a conèixer el valor nutricional 

i dietètic dels aliments. 

 Aconseguir que tant les activitats com les actituds dels alumnes en la franja 

de menjador segueixi la línia pedagògica del centre, amb el professorat 

responsable del servei. 

 Aconseguir una dieta equilibrada a partir de l’elaboració i revisió dels menús 

atenent a criteris dietètics. 

 Considerar menús especials en situacions diferents: problemes de salut, 

famílies vegetarianes i qüestions religioses. 

 Reciclar les restes del menjar (olis, matèria orgànica, embalatges,...)., tant 

com a usuaris dels servei de menjador, com a nivell de personal pròpiament 

de cuina. 
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 Controlar l’assistència i preveure baixes del servei amb la finalitat de 

minimitzar despeses innecessàries i el corresponent estalvi d’aliments. 

 Fomentar una comissió de seguiment integrada per alumnes, pares i 

professors de cuina i serveis per tal d’anar valorant i reconduint el servei cap 

a la millora constant. 

6 ORGANITZACIÓ 

L’organització està detallada en el NOFC, tot i això, a continuació hi ha un 

organigrama simplificat. 
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7 FONTS D’INFORMCIÓ 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 - 16/07/2009). 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm.  

5686 – 05/08/2010). 
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Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació: art.120 (autonomia), 121 

(projecte educatiu), 127 (consell escolar), 129 (claustre de professors) i 132 

(director). 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació: articles 91-95 (projecte educatiu); 

14.1 (projecte lingüístic), 22.2.d) (alumnes), 25.1, 25.3 (famílies), 28.3, 29.1a), 

29.2.a) (exercici funció docent), 30.1 (convivència), 53.2 (currículum), 56.6 

(educació infantil), 57.4 (llengües), 76.1 (adscripció de centres), 77.2 (criteris 

pedagògics), 78.2, 79.2, 79.3, 81.2, 82.1, 83.1 (criteris organització 

pedagògica), 84.1 (innovació pedagògica), 86.3.h) (serveis educatius), 88.2 

(biblioteca escolar), 90.2 (finalitat autonomia),  97.4 (autonomia pedagògica), 

98.2 (autonomia organitzativa), 102.1i2 (autonomia gestió personal en centres 

públics), 104.5 (exercici funció docent), 108.1 i 3 (professionals d'atenció 

educativa i personal d'administració i serveis), 110.1 (formació permanent), 

114.2.b), 114.3 i 5 (llocs de treball plantilles), 115.1 i 2 (llocs de treball docent 

d'especial responsabilitat), 123.6, 124.2 (provisió llocs de treball docent), 142.3, 

142.5.a), b), c), d), f) i i), 142.7.b) (director centres públics), 144.1 i 2 (projecte 

de direcció), 146.2.a) (claustre de professors centres públics),  147.7 (equip 

directiu centres públics), 148.3.a) (consell escolar centres públics), 150.2.a) i f) 

(director centres privats concertats), 154.2.a) (director centres privats no 

concertats) i DA11.1.a) i 2.a) (professionals atenció educativa). 

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius: articles 2.1 

(projecte educatiu), 4 (definició), 5 (contingut), 6 (aprovacióidifusió), 7.1 (carta 

compromís educatiu), 8 (participació comunitat escolar), 9 (activitats 

complementàries, extraescolars i serveis escolars), 10.2 (programació general 

anual), 11 (vinculació amb l'entorn), 12.1 (acords de coresponsabilitat), 13 

(serveis educatius), 16.1 (innovació pedagògica icurricular), 17.1 (estratègies 

didàctiques pròpies), 19.1a) ib) (normes d'organització i funcionament), 20.1 

(estructura organitzativa centres públics), 22.2 (organització pedagògica), 31.2 

(projecte de direcció centres públics), 31.3 (director  centres públics), 40.2 

(coordinació  docent centres públics), 41.1 (òrgans unipersonals de coordinació 

centres públics), 46.1 (consell escolar centres públics), 48.2 (claustre professorat 

centres públics), 49.3 (definició plantilles centres públics), 50.2 (gestió personal  

centres  públics), 55.1, 57, 58.1, 59.1,  59.2 (avaluació  del centre), DA 3.1 

(centres titularitat ens locals), DA 15.2 i 5  (zones escolars rurals) i DT 2.1 

(adaptació estructura organitzativa centres públics). 

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres docents públics i 

del personal directiu professional docent: article 2 (grau d'assoliment dels 

objectius del projecte educatiu), article 6 (proposta de PEC i de modificació), 

article 8 (adequació de les NOFC al PEC), articles 23, 24 i 25 (el projecte de 

direcció i el projecte educatiu de centre). 

Decret 284/2011 , d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional 

inicial: article 13 (desplegament curricular). 
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8 CONTROL DE CANVIS 

 

ELABORAT REVISAT APROVAT 

Equip Directiu Equip Directiu Consell Escolar 

Desembre 2017 Desembre 2017 Gener 2018 

 

DATA VERSIÓ MOTIU 

09/06/2016 V2.0  Presentada per a la seva revisió i aprovació 

12/12/2016 V2.1  Canvi de nomenclatura punt 5.6 servei d’assessorament, 

reconeixement, emprenedoria  i innovació i canvi objectius. 

 Adaptació organigrama als canvis 

 

 

 

25/01/2018 V2.2  Adaptació ISO 2015: grups interès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP INTERÈS EXPECTATIVES SEGUIMENT REVISIÓ 

Alumnat 

Formació acadèmica i 

personal 
Graduació 
Orientació, 

acompanyament 

Anàlisi resultats 

educatius 
Enquestes 
Abandó  

Taxa d'alumnes que 

Anàlisi  per Direcció 
del mes de gener i 
del mes de juliol 

 
Informació Claustre 
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Inserció laboral 
Titulació 
Bon clima de convivència 

promocionen o es 
graduen. 
Enquestes satisfacció 

Famílies 

Acompanyament en la 
formació dels fills/es 

Relació amb els tutors i 
professors 

Resultats acadèmics 
satisfactoris 

Enquestes 
Entrevistes amb els 

tutors. 
Informe de 

qualificacions. 

Anàlisi  per Direcció 
del mes de juliol 
 

Registres Tutoria 
 
Sessions Avaluació 

Professorat 

Realització professional 

Formació permanent 
Disponibilitat espais i 

recursos 
Bon ambient de treball 

Enquestes satisfacció Anàlisi  per Direcció 
del mes de juliol 

 
Informació Claustre 

PAS 
Bon ambient de treball Enquestes satisfacció 

 

Anàlisi  per Direcció 
del mes de juliol 

 

Administració 

 

Bons resultats acadèmics 
Alta inserció laboral 

Alt grau de promoció i 
graduació 

Anàlisi resultats 
educatius 

Taxa d'alumnes que 
promocionen o es 
graduen. 

Enquesta Grau 
d'inserció laboral 

Indicadors Inspecció  
 
Acord de 
Coresponsabilitat 
 

Anàlisi  per Direcció 
del mes de juliol 

Institucions i 
Societat 

Col·laboració i 

participació en les 
activitats que 

s’organitzen 

Índex de participació 

en els esdeveniments 
planificats. 

 

Acord de 

Coresponsabilitat 

Empreses 

Qualificació professional  
Alumnat en pràctiques 

Borsa de treball 

Enquesta satisfacció 
FCT i  

Alumnes entrevistats 
i/o contractats a 

través de la Borsa de 
treball. 

qBid 
Convenis  
Actes equip Directiu 

Centres de 
procedència 

d'alumnat 

Informació i Orientació 

acadèmica.  

 Demanda i/o 

continuïtat en les 
xerrades i visites al 
centre. 

Equips Docents 
Sessions avaluació  

Proveïdors 
Fidelització  Facturació rebuda 

dels diferents 
proveïdors. 

Anàlisi  per Direcció 
del mes de juliol 

Xarxes Socials 
Informació Percentatge de 

visites 
 

Anàlisi  per Direcció 
del mes de juliol 

Annex adjuntat al PEC com a resolució NC01 de l’auditoria Interna del 08/02/2018 pendent 

d’aprovació en el proper Consell Escolar de juny de 2018. Veure acta Equip directiu 26/02/2018. 


