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Tots som resultat de tantes circumstàncies i de tantes persones que ens han ajudat a
crèixer que, fóra injust deixar-me algú, en aquest primer preàmbul d’agraïments.
Un reconeixement especial per tots aquells/es que, al llarg del temps, han treballat
amb mí. Llargues hores passades, sempre cercant el millor per al nostre ensenyament,
per a les nostres escoles.
Seria llarg nomenar les influències que han fet possible fer-me arribar fins aquí. Tots
tenim una petita història personal de la qual en depenem. D´altra banda, no puc deixar
de dir que sóc fill de l’escola. Vaig nèixer a l’escola. La meva àvia era mestra i, el meu
besavi també. A ells, especialment, també dedico aquesta recerca. Gent d’altres
segles però, quina gran tasca que feien!

Ja en un terreny més present, dins aquesta investigació, agraeixo fortament a YLQW�L�
FLQF� SHUVRQHV�� ±DPE� QRP� L� FRJQRPV� la seva participació activa en aquesta
recerca. Sense la seva col.laboració hagués estat del tot impossible dur a terme
aquest treball, molt lligat a la realitat educativa. Tots ells, amb el seu criteri encertat i
just, han donat una visió àmplia de la temàtica que ens ocupa. Han aportat a aquest
treball una gran riquesa de contingut.

Aquest grup d’experts desenvolupa la seva tasca i la seva acció educativa en diferents
àmbits: mestres de primària, membres d’equips directius de l’àmbit de primària i
secundària, membres de la inspecció d’ensenyament, professors de secundària, pares
i mares de primària, pares i mares de secundària, professors d’universitat,
representants d’ajuntaments (alcaldes) i representats de la FAPAC.

Finalment, agrair el temps que m’han dedicat la 'UD�� &DUPH� %RUERQpV� GH� OD
8QLYHUVLWDW�5RYLUD�L�9LUJLOL� L�HO�'U��-RDTXtQ�*DLUtQ�GH�OD�8QLYHUVLWDW�$XWzQRPD�GH
%DUFHORQD. Ells m’han ajudat a construir aquesta petita gran aventura.

Espero que el després d’aquest treball sigui un després amb futur i que ajudi a obrir
nous camps que, sortosament per la nostra condició humana, encara són erms i per
llaurar.

A tothom, gràcies.

                                               
� Carme Arévalo; Miquel Bertrán; Josep M. Borrut; Carme Casanova; Rodrigo del Amo;
Carme García; Palmira Granel; Maria Güell; Zacaríes Henar; Atanasio Hernando; Bonifacio
Jiménez; Montse Jiménez; Pilar Montemayor;  Francisco Morán; Roc Muñoz; Paqui
Orellana; M. Teresa Piquer; Josep Poblet; Lidia Redondo; Manuel Rico; M. Dolors Roigé;
Jordi Salvadó; M. Carme Tarragó; Albert Vendrell; Joan Xatruch.
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Penso que no podia començar un treball basat en la TXDOLWDW� G¶HQVHQ\DPHQW
sense rememorar la història educativa que tinc a l’abast, com he dit anteriorment.
Concretament, la meva àvia, que tenia entre els seus objectes el “Libro Personal
de Visitas de Inspección” (del 1929) on es vetllava ja, per la qualitat a les
escoles. Aquí en tenim un exemple gràfic2 com a curiositat:

Així doncs, amb aquesta tradició al darrera, obro amb esperança nous horitzons
per aprofundir en O¶HVWXGL�GH�OD�WDVFD�GLUHFWLYD��OD�TXDOLWDW�G¶HQVHQ\DPHQW�L�OD
FRQILDQoD�L�VDWLVIDFFLy�GHOV�XVXDULV. Crec que, és quelcom apassionant i, a la
vegada, complexe. La quantitat d’investigacions que tenim a l’abast ens dóna
mostra del nombre de persones que es dediquen a aquesta temàtica, tant a
nivell del nostre país com a nivell europeu i mundial. Malgrat això, després de la
meva experiència directiva, vaig poder observar que encara hi havia FHUWHV
OODFXQHV�RQ�OD�UHFHUFD�SRGLD�pVVHU�LQWHUHVVDQW�

Investigar en educació –i concretament en la funció directiva- no és tasca nova.
De fet, com veurem en la següent cita, ens podem remontar cent anys enrera.:”OD
LQYHVWLJDFLyQ� VREUH� OD� GLUHFFLyQ� HVFRODU� HV� WDQ� DQWLJXD� FRPR� OD� SURSLD
LQYHVWLJDFLyQ�HGXFDWLYD�GH�FDUiFWHU�HPStULFR��HV�GHFLU��HVWi�FXPSOLHQGR�VX�SULPHU
VLJOR�GH�H[LVWHQFLD.” (MURILLO 1999:81)

Vuit cursos d’acció directiva és un període prou perllongat com per poder ser
espectador de múltiples i variades experiències. És un període prou llarg com

                                               
2 Imatge obtinguda a partir del “LIBRO PERSONAL de VISITAS DE INSPECCIÓN” de
Dña Manuela Fabregat Carbó, que exercia el 22 de juny de 1929 a Benicarló (Castelló)
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per gaudir de moments de satisfacció i insatisfacció. De viure instants crítics i
moments emocionants. En fí, pensava que no podia deixar passar el factor

oportunitat i llançar-me a l’aventura de la recerca.

Ja, des d’un primer moment, en un incipient projecte, vaig plantejar la dinàmica
següent:

Esquema 1. Dinàmica inicial de treball

Ara bé, el fet de demanar només una llicència de cinc mesos, va OLPLWDU
VHJXLGDPHQW� OHV� SRVVLELOLWDWV� GH� OD� UHFHUFD�� VREUHWRW� SHU� T�HVWLRQV
WHPSRUDOV� Demostrar empíricament una relació entre l’ACCIÓ DIRECTIVA
EFICIENT i l’ALTA QUALITAT D’ENSENYAMENT no és tasca fàcil i,
evidentment, requereix un període de temps més perllongat. És possible explicar
la meva experiència durant aquests vuit cursos, però és increïblement difícil –
tenint en compte només el meu centre- fer aquesta demostració.

És així com neix, al cap d’un mes de gaudir de la llicència, una nova idea
associada a l’embrió original. No deixarem de banda la referència al viatge
directiu durant vuit cursos pel CEIP LA CANONJA.  No deixarem de banda
l’explicació de moltes de les accions directives que vàrem dur a terme per
generar confiança i satisfacció als usuaris però, deixarem per posteriors treballs
la demostració científica i objectiva de la correlació entre acció directiva eficient,
qualitat d’ensenyament i alta satisfacció i confiança dels usuaris.

És per això que, GHILQLWLYDPHQW��OD�LQYHVWLJDFLy�GH�FDPS�D�OD�TXDO�GHGLTXHP
HOV� HVIRUoRV� �HQ� DTXHVW� WUHEDOO�� pV� OD� UHFHUFD� G¶LQGLFDGRUV� GH� VDWLVIDFFLy

$&&,Ï�',5(&7,9$
(),&,(17

$8*0(17
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GHOV�XVXDULV�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLX�REOLJDWRUL�S~EOLF��UHIHULW�D�SDUHV�L�PDUHV.
Indicadors d’un centre educatiu que poden generar satisfacció als usuaris.

Indicadors que ens serviran per mesurar, posteriorment, la satisfacció dels
usuaris i establir les mesures correctores que calgui als centres docents per
millorar en les seves relacions amb l’entorn.
Així doncs, durant un període de quasi tres mesos, amb el grup de vint-i-cinc
experts hem treballat en els diferents qüestionaris DELPHI3 per analitzar i
esbrinar quins són aquests indicadors de satisfacció.

Realment, la polèmica i la discussió ha estat servida. Analitzar posteriorment les
dades ha estat del tot interessant, des d’un punt de vista científic i, puc assegurar
que absolutament a tots els experts no els ha estat indiferent l’experiència. Els
agraeixo novament la seva paciència i la seva actitud positiva envers nosaltres.

D´altra banda, dins de tota aquesta investigació es van introduïnt tots els
elements de la meva experiència directiva que puguin servir per aclarir
determinats aspectes i fer més rica aquesta recerca.

També haig de dir que HO�FRPSURPtV�SHUVRQDO�DPE�Pt�PDWHL[�L�DPE�HO�PyQ
HGXFDWLX�� pV� FRQWLQXDU� HQ� DTXHVW� DSDVVLRQDQW� PyQ� GH� OD� LQYHVWLJDFLy� L
DUULEDU�D�HVWDEOLU�XQD�FRUUHODFLy��SRVLWLYD�R�QHJDWLYD��HQWUH�O¶DFFLy�GLUHFWLYD�L
OD� VDWLVIDFFLy�GHOV�XVXDULV�� HQ� O¶HQVHQ\DPHQW�REOLJDWRUL� S~EOLF. Serà motiu
d’un altre treball més complert, que ja citarem en la prospectiva d’aquesta
recerca.

                                               
3 Al llarg del treball ja es farà referència i s’explicarà extensament aquest mètode
d’investigació per a la incertesa: el mètode DELPHI.
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En primer lloc, abans de començar a desgranar els objectius principals d’aquest
treball, hem de remarcar que es troba en un moment d’actualitat creixent.
Hi ha –creiem- una necessitat i un interes notables sobre aquest tema referit a la
satisfacció i confiança dels nostres usuaris. Hom es troba –de vegades- absolutament
contrariat per les reaccions de determinats pares i mares i no sap com satisfer les
seves expectatives o les seves necessitats. És per això, que amb els objectius de
treball que presentem, creim cobrir una mancança important en la literatura educativa
del moment. Creiem que omplim una parcel.la del món educatiu encara per descobrir,
que es troba en un moment incipient.

Tot treball d’investigació o de recerca té uns objectius i unes finalitats de millora. En
aquest cas concret, un treball personal  previ de tasca directiva ens porta cap a una
reflexió envers al millorament de la qualitat dels centres educatius –com hem pogut
esbrinar en la justificació d’aquest treball-.

Podríem separar HOV�REMHFWLXV�D�DVVROLU�HQ�GXHV�SDUWV�SHUIHFWDPHQW�GLIHUHQFLDGHV�

á Objectius generals de millora envers determinats DVSHFWHV� GHO� VLVWHPD
HGXFDWLX�REOLJDWRUL�

á Objectius específics de millora per als FHQWUHV�HGXFDWLXV�HQ�FRQFUHW�

En quant al SULPHU�EORF, podríem especificar els següents:

á Aconseguir conscienciar la Comunitat Educativa –en general- de la
LPSRUWjQFLD� GH� PHVXUDU� L� FRQWURODU� OD� FRQILDQoD� L� OD� VDWLVIDFFLy� GHOV
XVXDULV del sistema educatiu de les nostres escoles i instituts.

á 6HQVLELOLW]DU� O¶$GPLQLVWUDFLy� (GXFDWLYD Catalana per tal que valori i
professionalitzi en màxim grau la WDVFD� GLUHFWLYD als centres d’ensenyament
obligatori, donat que és una peça clau en el desenvolupament i l’èxit de
l’ensenyament públic.

á (VEULQDU�TXLQV�VyQ�HOV� LQGLFDGRUV dels centres educatius que són capaços
de JHQHUDU�VDWLVIDFFLy�L�FRQILDQoD�DOV�VHXV�XVXDULV

Referint-nos al VHJRQ�EORF, especifiquem:

á )DFLOLWDU�HOV�LQGLFDGRUV per la construcció d’un qüestionari de satisfacció per
les famílies usuaries dels nostres centres educatius.

á 6HQVLELOLW]DU� HOV� HTXLSV� GLUHFWLXV�� FODXVWUHV� GH� SURIHVVRUV�HV� L� FRQVHOOV
HVFRODUV, en general, perquè apliquin HVWUDWqJLHV en els seus centres docents
que impulsin el millorament de la VDWLVIDFFLy�L�FRQILDQoD�GHOV�VHXV�XVXDULV.
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Esquema 2: Els objectius de la investigació
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Avui ja es parla d’un SURMHFWH� R� SOD� G¶DFFLy� GLUHFWLYD com quelcom normal dins
l´àmbit de la gestió d’un centre educatiu. Quelcom normal i necessari per establir unes
dinàmiques que generin treball en equip i que dirigeixin el centre docent cap a nivells
de qualitat acceptables i, si pot ser, reeixits.

-D�DO�������HV�UHJXODYD o, millor dit, es parlava d’un projecte específic de direcció. En
l’article 10, apartat c) es deia: ³(O� FDQGLGDW�D� D� GLUHFWRU�D� SUHVHQWDUj� HO� SURMHFWH
HVSHFtILF� TXH� UHFXOOL� OD� VHYD� SURSRVWD� GLUHFWLYD� G¶DFRUG� DPE� O¶DUWLFOH� VHJRQ� G¶DTXHVW
'HFUHW�L�HQ�OD�OtQLD�GHO�3URMHFWH�(GXFDWLX�GHO�FHQWUH�HODERUDGD�SHO�&RQVHOO�(VFRODU´�

Posteriorment, es va aprovar la /OHL� 2UJjQLFD� ������ de 20 de novembre de la
participació, l’avaluació i el govern dels centres docents. Aquesta llei, en el títol 2,
estableix una nova regulació dels òrgans de govern dels centres docents públics.

En el desplegament a Catalunya d’aquesta llei, concretament en la Resolució de
21/05/1996, en l’article 5, apartat c)  o en el Decret 198/1996, en l’article 25, apartat c),
es remarca: ³(OV�FDQGLGDWV�DWHV�D�'LUHFWRU�D�SUHVHQWHQ��SHU�HVFULW��OD�VHYD�FDQGLGDWXUD
DO�GLUHFWRU�GHO�FRO�OHJL��DGMXQWDQW�KL�OD�GRFXPHQWDFLy�VHJ�HQW�

F��HO� SURMHFWH�HVSHFtILF�TXH� UHFXOOL� OD� VHYD�SURSRVWD�GLUHFWLYD�HQ� UHODFLy� D� OD� OtQLD� GHO
SURMHFWH� HGXFDWLX� GHO� FHQWUH�� $TXHVWD� SURSRVWD� LQFORXUj� OD� IRUPXODFLy� GH� O¶(TXLS
'LUHFWLX´��

Veiem com, fent un repàs per la història recent de les direccions escolars, se li ha anat
donant LPSRUWjQFLD�D�XQ�SURMHFWH�GH�GLUHFFLy�HVSHFtILF�FRP�D�JDUDQWLD�G¶q[LW�DOV
QRVWUHV�FHQWUHV�HGXFDWLXV�

³/¶HODERUDFLy�G¶XQ�SURMHFWH�SHU�WDO�G¶DFFHGLU�D� OD�GLUHFFLy�FRQVWLWXHL[�XQ�UHIHUHQW�EjVLF
GHO� SURFpV� HOHFWRUDO� TXH�� FRP� TXH� OD� UDWLILFD� OD� /23$*&'�� VXSRVD� XQ� UHTXHULPHQW
G¶DFRPSOLPHQW� REOLJDW� SHU� DOV� FDQGLGDWV�� OD� TXDO� FRVD� DIHJHL[� FRPSOH[LWDW� DO� FDPt
G¶DFFqV�� /¶HODERUDFLy� GHO�3URMHFWH� GH�'LUHFFLy� KD�G¶pVVHU� TXHOFRP�PpV�TXH� HVFULXUH
DOJXQHV�LGHHV�R�OtQLHV�G¶DFWXDFLy�HQ�XQ�SDSHU��HV�WUDFWD�G¶XQ�GRFXPHQW�TXH�H[LJHL[�XQ
JUDX�QRWDEOH�GH�PDGXUHVD�SHUVRQDO��TXH�UHTXHUHL[�WHPSV�L�WUDQTXLO�OLWDW�SHU�UHIOH[LRQDU�
TXH�KD�G�pVVHU�HODERUDW�FRO�OHFWLYDPHQW����´�(TEIXIDO i altres 1999: 8-9)

Doncs bé, fent un repas per la nostra pròpia història personal, ja trobem un incipient
PROJECTE DE DIRECCIÓ concret, per a un centre de primària (EGB) determinat el
curs 1992/1993.

Una de les valoracions més positives d’establir un projecte de direcció precisament és
la seva DYDOXDELOLWDW� Sense projecte, sense objectius inicials no hi ha avaluació. Jo
mateix, en un article presentat l’any 1996 ho  especificava així:

                                               
4 Decret 87/1986 de 3 d’abril que regulava els òrgans de govern dels centres públics
d’ensenyament de nivell no universitari de Catalunya (DOGC 670 de 9/04/1986)
5 LEGISLACIÓ D’ENSENYAMENT DE CATALUNYA. Generalitat de Catalunya. Dept.
d’Ensenyament Barcelona Febrer de 1995, pàg. 351
6 DOGC 2210, pàg. 5128/ DOGC 2218, pàg. 5827
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³3HU� WDQW��DTXHVWD�FRPXQLFDFLy�TXH�SUHVHQWR�V¶HPPDUFD�HQ� OD� ILORVRILD�GH�FRQWURODU�
GH� SLORWDU�� GH� PHVXUDU����XQ� WHUUHQ\� PROW� FRQFUHW� GHO� IHW� HGXFDWLX� ±HQ� O¶jPELW
G¶RUJDQLW]DFLy� L� JHVWLy��� (V� WUDFWD� G¶REMHFWLYDU� OD� SUjFWLFD� GH� OD� GLUHFFLy� L� JHVWLy
HGXFDWLYD�� WRW� DFRVWDQW�QRV� DO� PLFURSLORWDWJH� GH� TXq� HQV� SDUODYD� *,/%(57� '(
/$1'(6+((5(���DPE�XQ�REMHFWLX�FODU��GRQDU�DO�FHQWUH�HGXFDWLX�PpV�TXDOLWDW��UHGXwQW
HOV�QLYHOOV�G¶LQFHUWHVD� L�VLWXDQW� OD� WDVFD�GLUHFWLYD�FRP�D� IHW�DYDOXDEOH� L�PHVXUDEOH�SHU
SDUW�GH�WRWV�HOV�FRPSRQHQWV�G¶XQD�FRPXQLWDW�HGXFDWLYD�FRQFUHWD´�(TARRAGO, Josep-R
1996: 5)

Així doncs, sempre he cregut convenient presentar objectius de treball per tal de què la
tasca directiva fos realment avaluable�

E��(/�&(,3�/$�&$121-$

El CEIP LA CANONJA es troba dins el poble de La Canonja, situat a la comarca del
Tarragonès, queda emmarcat al ben mig del triangle Tarragona-Reus-Salou.

Fins fa pocs anys, amb una població de 1500 habitants, l’economia era exclusivament
agrícola. És a partir dels anys seixanta amb l’arribada de la indústria que s’instal.là al
sud del poble, quan va canviar completament la seva fisonomia.
L’any 1964 fou annexionat per l’Ajuntament de Tarragona, però gràcies a la lluita dels
veïns, l’any 1982 va recuperar la seva autonomia passant a ésser “Entitat Local
Menor” i, actualment, “Entitat Local Descentralitzada”.

La població actual és de 4.500 habitants, i l’economia depèn majoritàriament de la
indústria multinacional.

Els nivells social, econòmic i culturals del poble de La Canonja venen determinats,
doncs, pels seus orígens històrics, l’annexió per part de l’Ajuntament de Tarragona, la
instal.lació de les indústries, la immigració dels anys seixanta, la recuperació de
l’autonomia municipal i la recerca de la seva identitat com a poble.8

F��'(6&5,3&,Ï�,�(;(&8&,Ï�'(�/(6�$&&,216�',5(&7,9(6

�����U�SHUtRGH����������

El curs 1992/1993 hi treballàvem 41 professionals, amb –aproximadament- 900
alumnes. L’estructura arquitectònica tenia vint anys, un xic obsoleta davant les
necessitats de la reforma, però perfectament conservada.

El canvi que es va proposar, la innovació que es va plantejar, la transformació –fins i
tot de certs elements de l’estructura organitzativa- que vàrem començar afectaven
molts sectors de la comunitat educativa. Els objectius de treball, que es van fer constar
en el primer pla d’acció directiva,  es van classificar en diferents àmbits:

                                               
7 PROCEEDINGS ACTES. Education Indicators in the Europe of the Regions. Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu. Barcelona-Novembre 1994
8 Dades extretes del PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. CEIP LA CANONJA
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½ Elaboració del Projecte Educatiu de Centre (com a objectiu prioritari)
½ Ambit Pedagògic

½ Àmbit Administratiu
½ Àmbit d’Ambientació, aprofitament d’espais, serveis i infraestructures
½ Àmbit de Relacions Personals
½ Àmbit de Relació amb l’Entorn

Finalment, es proposava un procés de feed-back (avaluació del propi procés)

Com a HOHPHQWV� SHUVRQDOV� LPSOLFDWV� L� DFWLXV� HQ� HO� GHVHQYROXSDPHQW� LQLFLDO
WUREHP�

á /¶(TXLS�'LUHFWLX� que es compromet totalment a endegar el canvi
á (O� &ODXVWUH� GH� 3URIHVVRUV�HV que, amb el seu treball constant i diari, fa

possible la realització de molts dels objectius del projecte
á (OV� DOXPQHV, aquests nens i nenes als quals va dedicat el nostre esforç i

treball
á /¶$03$, que també va participar actibament en el projecte i que, al llarg dels

diferents cursos fa endegar iniciatives del tot positives, que han afavorit la
dinamització de l’escola.

á Qualsevol persona relacionada amb la &RPXQLWDW� (GXFDWLYD del CEIP LA
CANONJA: Ajuntament, premsa, ràdio.....

Quines van ser les primeres actuacions proposades, per tal d’efectuar un canvi
d’orientació al centre educatiu?

½ 352-(&7(� ('8&$7,8� Creació d’una comissió específica al Claustre de
Professors. S’elabora l’esborrany i es tramet per al seu estudi al Consell
Escolar. Es van necessitar dos cursos per a fer-lo realitat

½ ¬0%,7�3('$*Ñ*,&�,�25*$1,7=$7,8.
o Cicles i Nivells

� Supressió de la figura de coordinador/a de nivell
� Potenciació de la figura del coordinador de cicle, i per tant, dels

Equips de Cicle. Establiment de reunions periòdiques amb el/la
Cap d’Estudis per establir criteris d’actuació conjunta que
comportinun equilibri a l’escola i que, de la diversitat, en sorgeixi
la riquesa i la creativitat.

o Departaments i Comissions
� Potenciació dels Departaments del centre, amb funcions

concretes, segons la seva tipologia
� Potenciació de les Comissions de treball: Seguretat i Evacuació,

Festes, elaboració PEC, Convivència interna,.....
o Òrgans de Coordinació Pedagògica. Creació d’aquest òrgan, format per

tots els coordinadors/es, Caps de Departament i Cap d’Estudis
o Elaboració de Projectes

� Elaboració del Projecte Curricular de Centre, amb un Pla de
treball establert. Actúen els Equips de Cicle, els Departaments,
l’Equip de Coordinadors/es, l’Òrgan de Coordinació Pedagògica.
El Claustre, finalment, ha de donar el seu vist-i-plau.

� Elaboració del Projecte Lingüístic de centre. El seu impulsor és
el Departament de Llengües de l’escola.

o Experiències d’innovació
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� Manteniment i potenciació del treball d’agrupaments flexibles a
cicle inicial

� Introducció de la música a 6è de Primària
� Consideració de 5è i 6è d’EGB com a cicle superior de Primària

(Reforma)
o Formació del Professorat

� Potenciar les activitats de formació del professorat a l’escola,
valorant molt positivament les demandes/propostes que es fan
des dels mateixos cicles i com a escola.

½ $0%,7�(&21Ñ0,&�$'0,1,675$7,8
o Economia

� Màxima transparència econòmica
� Nova distribució dels recursos econòmics

o Àrea Administrativa i tractament de la informació
� Informatització global de l’administració de l’escola
� Noves formes i vies de fer arribar la informació (interna i externa)

al personal del centre
� Centralització de la recollida de desperfectes materials
� Organització de la premsa diària i altres publicacions
� Lliurament d’un dossier informatiu als Mestres el primer dia de

curs, que contenia tota la informació bàsica: proposta de treball
per als primers quinze dies de setembre, calendari escolar,
normatives, horaris...

½ ¬0%,7�,1)5$(6758&785$/�,�'¶$0%,(17$&,Ï
o Acondicionament

� Neteja general: eliminació de zones “negres”
� Patis: acondicionament general: papereres, plantada d’arbres
� Ambientació: adquisició de plantes, instal.lació plafons de suro,

decoració vestibuls alternatiu per cicles, senyalització i retolació
dependències...

� Dignificació de la cuina/menjador: neteja, pintura, cortines...
o Infraestructures

� Creació aula psicomotricitat
� Creació aula música
� Ampliació aula plàstica
� Habilitació d’un espai per telèfon d’ús particular
� Nova distribució àrea administrativa
� Arranjament general instal.lació elèctrica
� Substitució vidres per vidres de seguretat

½ ¬0%,7�'(�5(/$&,216�3(5621$/6
o Les Festes

� Potenciar actes i celebracions que aglutinin el grup humà
o Les Reunions

� Establir un calendari de reunions equilibrat (Claustres, Cicles,
Departaments, Comissions...) per tal de mantenir contactes
periòdicament

o Incentivació de la tasca ben feta
� Motivar constantment al Claustre per la seva tasca, fent públic a

les reunions l’agraÏment per la tasca que es realitza.
½ ¬0%,7�'(�5(/$&,216�$0%�/¶(17251�,�,167,78&,21$/6

o Relacions amb l’entorn més proper (comunitat)
� Ampliar la col.laboració amb l’AMPA, amb els següents objectius
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• Lliurament a tots els pares i mares d’un dossier inicial de
principi de curs, durant la segona quinzena de setembre amb tota la informació

necessària
• Nova organització/gestió del menjador escolar, a càrrec

de l’AMPA que signa conveni amb el Dept. Ensenyament
• 1r Cicle de l’Escola de Pares i Mares
• Creació de la Revista Escolar LA PAPERINA
• Potenciació dels Pares i Mares en les eleccions a

Consell Escolar
� Potenciació les relacions amb el Centre d’Estudis Ponç de

Castelllví. Finalment, després d’una dedicació de set cursos, es
publica un quadern de fitxes per als alumnes de Cicle Mitjà,
dedicat al poble de La Canonja.

� Col.laboració estreta amb la Revista Local L’ESTIMUL, la Ràdio
Municipal, tot informant periòdicament de la marxa de les
activitats a l’escola i assistint a entrevistes per donar a conèixer
les activitats de l’escola.

� Potenciació de les relacions amb l’Associació de Veïns
� Potenciació de les relacions amb l’Ajuntament. S’amplia la seva

col.laboració, sobretot en els aspectes de manteniment de
l’escola

o Relació Institucional
� Potenciació de les relacions amb els diferents organismes de la

Demarcació.

Esquema 3 . Les accions de la tasca directiva. Curs 1992/1993
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����Q�SHUtRGH����������

Al període 1993/1996 ja ens vàrem presentar després d’haver fet una avaluació del
primer curs de gestió directiva 9. Segons constatàvem en el mateix pla d’acció directiva
1993/1996: ³/¶H[SHULqQFLD� GH� JHVWLy� GLUHFWLYD� GHO� FXUV� ���������� L� HOV� UHVXOWDWV� GH
O¶DYDOXDFLy�SURSRVDGD�DO�&ODXVWUH�GH�3URIHVVRUV�HV�±GHVSUpV�GH� O¶DFFLy�GLUHFWLYD� UHDO�
HQV�KDQ�SRUWDW�D�SUHVHQWDU�DTXHVW�GRFXPHQW��FRP�D�FDQGLGDWXUD��GH�FDUD�D�OD�GLUHFFLy
GHO�&3�/$�&$121-$�GXUDQW�HOV�WUHV�SURSHUV�FXUVRV�DFDGqPLFV�
(O�SODQWHMDPHQW�G¶XQV�WUHWV�G¶DFFLy�SHU�WUHV�FXUVRV�HVFRODUV��ID�TXH�DTXHVWV�VLJXLQ�PpV
DPSOLV�L�SURIXQGV�TXH�DTXHOOV�TXH�HQV�YjUHP�PDUFDU�VROVDPHQW�SHU�DO�FXUV�����������
(Q� DTXHVW� FDV� FRPSWHP� DPE� XQ� WHPSV�PpV� OODUJ� L�� XQD� FRQWLQXwWDW� DOV� FjUUHFV� SRW
DIDYRULU�OD�FRQVROLGDFLy�G¶DOOz�TXH�HQJXDQ\�V¶KD�GXW�D�WHUPH�
$L[t�GRQFV��GRQDWV�HOV�UHVXOWDWV�PDMRULWjULDPHQW�IDYRUDEOHV�GH�O¶DYDOXDFLy�GH�OD�QRVWUD
WDVFD�� OHV� OtQLHV� D� VHJXLU� VHUDQ� EjVLFDPHQW� DTXHOOHV� TXH� KHP� HQFHWDW� DTXHVW� FXUV
SDVVDW��WRW�LQWURGXLQW�OHV�QRYHWDWV�L�LQQRYDFLRQV�TXH�HO�SURSL�SODQWHMDPHQW�SHU�XQ�WULHQQL
HQV�FRPSRUWHQ�R�TXH�OD�PDWHL[D�GLQjPLFD�GH�WUHEDOO�HQV�PDUTXL�
([SRVHP�DTXHVW�GRFXPHQW�D�WRWD� OD�FRPXQLWDW�HGXFDWLYD��SHU�DO�VHX�HVWXGL� L� UHIOH[Ly�
HVSHUDQW�VHPSUH�OD�FRO�ODERUDFLy�GH�WRWKRP�HQ�DTXHVWD�WDVFD�GLItFLO�±SHUz�QR�SHU�DL[z
PHQ\V�HQJUHVFDGRUD��GH�O¶RUJDQLW]DFLy�GH�OD�FRPSOH[D�WUDPD�G¶XQ�&HQWUH�(GXFDWLX��HQ
DTXHVW�FDV�HO�QRVWUH´��

Constatem, en un gràfic (com hem fet en el primer període) quins àmbits de treball ens
vam marcar:

Esquema 4. Les accions de la tasca directiva 1993/1996

                                               
9 Les diferents avaluacions, s’explicaran posteriorment.
10 CP LA CANONJA. Projecte Gestió Directiva 93/96 pàg. 2 (Josep-R. Tarragó, Antoni Borràs,
Roser Lara)
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Així doncs, les innovacions més importants d’aquest període van ser:

½ ¬0%,7�3('$*Ñ*,&�,�25*$1,7=$7,8

o Centrar la tasca directiva en les següent funcions: planificació,
distribució de tasques, actuació, coordinació, control/avaluació i
innovació

o Finalització de l’elaboració i aprovació del Projecte Educatiu de Centre.
o Revisió del Reglament de Règim Interior, tot adaptant-lo al Projecte

Educatiu i a la nova ordenació del Sistema Educatiu.
o Continuar la tasca d’elaboració del Projecte Curricular de Centre, amb

la mateixa dinàmica encetada el curs 1992/1993
o Re-elaboració del Projecte Lingüístic de centre, recollint els acords

presos sobre introducció de la 1ª Llengua Estrangera a Cicle Mitjà
o Aconseguir el màxim grau d’aplicació pràctica d’aquests documents

formals de l’escola.
o Aconseguir la màxima operativitat del grup de mestres, tot aprofundint

en el funcionament dels cicles, departaments i comissions, mitjançant:
� Potenciar l’equip de coordinació pedagògica
� Continuar amb l’experiència de l’establiment del cicle superior de

primària (5è i 6è d’EGB)
� Millor distribució i repartiment equitatiu de les tasques a realitzar

a l’escola
� Rendibilitzar les hores de lliure docència del professorat
� Unificar en un sol dia l’hora d´atenció als Pares i Mares
� Potenciar les reunions de coordinació de cicles en hores de lliure

docència directa
o Aconseguir un treball pedagògic i didàctic que sigui coherent a tota

l’escola i  a tots els cicles (línia d’escola), unificant criteris en aspectes
com:

� Lligam inter-cicles
� Lligams metodològics
� Lligams de criteris d’avaluació
� Lligams de criteris de promoció d’alumnes

o Elaboració estricta del Pla Anual de Centre, tot preveient al màxim
aquelles activitats que es desenvoluparan al llarg de tot el curs, cercant
l’equilibri entre planificació i improvització sana.

o Elaboració de la memòria de final de curs, tenint en compte la pròpia
avaluació del procés de treball que s’ha dut a terme en un curs
acadèmic.

o Rendibilitzar al màxim els recursos humans, infraestructurals i materials
que tenim a mà:

� Potenciar al màxim les possibilitats individuals de les persones
que treballen al centre

� Ús de les dependències i recursos que ofereix el centre:
informàtica, plàstica, biblioteca, psicomotricitat...

� Potenciar les sortides escolars com a mitjà didàctic motivador en
l’ensenyament.

o De cada als alumnes:
� Vetllar pel compliments d’aquells drets i deures que venen

regulats per Decret.
� Vetllar pel compliment d’aquelles normatives especificades al

Reglament de Règim Intern, de cara als alumnes, que portin cap
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a una convivència imprescindible per al bon desenvolupament de la vida diària a
l’escola: horaris, responsabilitats, desplaçaments pel centre....

½ ¬0%,7�$'0,1,675$7,8�,�(&21Ñ0,&
o Potenciar al màxim la informatització de la gestió administrativa del

centre
o Vetllar per tal que els pares i mares respectin els horaris –en general-

d’atenció i visites
o Continuar amb l’objectiu de transparència econòmica
o Revisió de la distribució dels recursos econòmics
o Potenciació de l’elaboració dels inventaris. On és, com s’utilitza, qui

l’utilitza i qui podria utilitzar els materials del centre
½ ¬0%,7�'(/6�5(&85626�0$7(5,$/6�,�,1)5$(6758&785$/6

o Potenciar les actuacions de l’Ajuntament als estius, per tal d’anar
millorant: goteres, vidres, pintura, petits desperfectes, millores
demandades per la pròpia comunitat, etc...

o Vetllar pel correcte desenvolupament de tot allò que,
infraestructuralment, s’hagi de modificar per la implantació de la
Reforma educativa.

o Seguir la línia endegada el curs 1992/1993 de millorament de la gestió
del menjador escolar, conjuntament amb l’AMPA

o Crear l’aula de música, inexistent fins al moment
o Crear l’aula d’idiomes, inexistent fins al moment
o Instal.lar un sistema de megafonia
o Dignificació dels patis: jardineres, papereres, tanques posteriors, neteja

general....
o Dignificació determinades dependències del centre: WC, tutories...
o Seguir amb l’ambientació general del centre
o Destinar un espai de l’escola a ús de magatzem
o Adquisició de nous aparells multi-reprografiadors
o Adquisició de nou material de comunicacions: fax...
o Adquisició de nou material audiovisual

½ ¬0%,7�'(�/(6�5(/$&,216�3(5621$/6
o Potenciació de les activitats iniciades entre el professorat que incentiven

les relacions inter-personals, com a grup humà
o Potenciació del treball en equip (cicles)
o Incentivació de la tasca diària dels mestres.
o Potenciació de l´ús del Butlletí d’Informació Interna (LA PAPERINETA),

com a vincle informatiu entre els Mestres.
o Tenir cura de l’entrada dels nous mestres a l’escola. Donar el màxim

d’informació (a nivell local de poble, serveis que ofereix l’escola,
dependències, telèfons, aparells i informació documental –PEC, PECC,
RRI, PL- ) i procurar un tracte exquisit.

½ ¬0%,7�'(�5(/$&,Ï�$0%�/¶(17251��352-(&&,Ï�
o Aconseguir la màxima relació i implicació de les famílies en l’educació

dels seus fills i filles: reunions de pares, entrevistes
o Potenciar i col.laborar amb les successives edicions de l’ESCOLA DE

PARES, endegada el curs 1992/1993
o Vetllar per l’edició semestral de LA PAPERINA, com a Revista Escolar
o Col.laboració estreta amb els mitjans d’informació locals: ESTIMUL

RADIO LA CANONJA
o Aprofundir en l’àmbit de les relacions Institucionals locals
o Aprofundir en l’àmbit de les relacions Institucionals generals.

½ $9$/8$&,Ï�'(/�352&e6
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o Al final de cada curs acadèmic s’exposarà la tasca realitzada, al
Claustre de Professors/es, per tal de valorar-la i extreure’n allò que ens serveixi per

millorar l’organització del centre. Aquesta avaluació (enquesta, valoració
final....) formarà part inseparable de la MEMÒRIA ANUAL DEL
CENTRE, on es podrà veure allò que ens hem proposat, allò que hem
fet i quines estratègies seguirem per optimitzar-ho.

�����U�SHUtRGH����������

Finalment, ja dins la Llei Orgànica de la Participació, l’Avaluació i el Govern dels
Centres Docents (BOE 278 de 21 de Novembre de 1995) vàrem encetar un període de
gestió directiva per quatre cursos acadèmics que va començar l’1 de juliol de 1996 i va
finir el 30 de juny de 2000.

Aquest cop, el 352-(&7(�'(/�352&e6�'(�*(67,Ï�',5(&7,9$��YD�FRQVWDU�GHOV
VHJ�HQWV�DSDUWDWV�

1. Introducció. Situació Inicial
2. Els objectius més importants
3. Àmbit curricular-acadèmic

a. El PCC
b. Els alumnes

4. Àmbit del Govern de l’escola
a. Intern
b. Extern

5. Âmbit dels Recursos
a. Humans
b. Materials
c. Funcionals

6. Àmbit Administratiu i Econòmic
7. Avaluació del Procés
8. Proposta d’òrgans unipersonals 11

En aquest projecte que desgranarem a continuació, ens vàrem proposar uns objectius-
marc com allò més important a resoldre, a banda de la pròpia dinàmica que un centre
docent generarà durant un període de temps determinat, en aquest cas quatre cursos
acadèmics.
D’altra banda, respecte a anteriors projectes, es va utilitzar una terminologia més
adaptada als paràmetres de gestió organitzativa general. Així podem veure l’ús de
recursos (humans, materials, funcionals) o un epígraf dedicat íntegrament a l’estil de
govern o estil directiu.
Creiem que, per la seva originalitat i novetat, pot ser un document que reflexi prou bé
el tarannà a seguir en la direcció d’un centre educatiu.12

                                               
11 CEIP LA CANONJA. PROJECTE DEL PROCÉS DE GESTIÓ DIRECTIVA. 1996-2000
(Josep-R. Tarragó/Antoni Borràs/Roser Lara)
12 Tots els projectes de Direcció del CEIP LA CANONJA, des del curs 1992/1993 al curs
1999/2000 els podeu trobar íntegrament en els volums annexos d’aquesta investigació.
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Esquema 5 . Les accions de la tasca directiva 1996/2000

Concretant ja directament aquest projecte, podem destacar com allò més important:

½ (/6�2%-(&7,86�0$5&�0e6�,03257$176�'(/�48$75,(11,
o /D� FRQYLYqQFLD� L� OD� FRKHUqQFLD� LQWHUQHV. Millorar la convivència i la

coherència internes, per tal d’aconseguir un clima de centre que
permeti, d’una part l’establiment d’una convivència suficient per afrontar
els nous reptes de l’ensenyament i, d’altra, cercar una cultura de centre
prou sòlida com per consolidar tot allò aconseguit fins el moment. Tot
això implica l’aplicació del PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE, el
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR i la finalització del PROJECTE
CURRICULAR, com a marc de tendència cap a l’establiment definitiu
d’una línia de centre

o (O� WUHEDOO� HQ� HTXLS. Aconseguir que el treball en equip i, sobretot,
aprendre a treballar en equip, sigui un objectiu dels més importants en
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la nostra vida diària. Només la unió i l’esforç de totes les individualitats, pot fer assolir
els objectius d’escola. L’escola no es pot entendre com a un treball d’individus aïllats.

o /¶DGDSWDFLy� GHO� FHQWUH� D� OD� 5HIRUPD� (GXFDWLYD. Vetllar per
l’optimització màxima dels recursos humans i materials del centre,
envers la progressiv re-adaptació de l’escola com a centre d’educació
infantil i primària (3-12 anys)

o /¶HVWUXFWXUD� RUJDQLW]DWLYD� GH� FHQWUH. Revisar i fer un estudi de
l’organigrama real del centre, per tal d’eliminar estructura supèrflua i
repetitiva que pugui fer-nos allunyar d’un dels objectius bàsics:
EFECTIVITAT

o /D� 3URMHFFLy� GH� O¶HVFROD�� LQWHUQD� L� H[WHUQD. Continuar la tasca
endegada de projecció interna i externa de la imatge del centre, ja sigui
envers la pròpia vida diària a modus d’autoreflexió, com de donar-nos a
conèixer més i obrir l’escola a l’entorn més immediat.

o (O� 0HQMDGRU� (VFRODU. Adaptar el Servei de Menjador Escolar a la
normativa que sigui vigent en cada moment, per tal de dignificar
totalment aquest servei que, a la vegada, compleix una funció educativa
molt important

o &RQYLqQFLD�DPE�OD�LPSODQWDFLy�±GLQV�HO�FHQWUH��GHO�SULPHU�FLFOH�GH
O¶(62. Vetllar per la bona relació i harmonia entre el centre de primària i
l’institut de Secundària, mentre a les instal.lacions del centre es duguin
a terme aquests ensenyaments, amb un únic objectiu: aconseguir oferir
la millor qualitat d’ambdós nivells tot compartint les instal.lacions i els
espais.

½ ¬0%,7�&855,&8/$5�,�$&$'Ê0,&
o Projecte Curricular de Centre. Equip de Coordinació Pedagògica.

� Es planteja com a objectiu més important, la finalització del
Projecte Curricular de Centre i la conscienciació de què, amb
l’elaboració d’aquest document, s’aconseguirà una millor
operativitat en el desenvolupament del currículum

� Aplicar i tenir en compte realment els documents formals ja
aprovats i que a’aproven al centre (PEC, PROJECTE
LINGÜÍSTIC, PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL, MEMÒRIA
ANUAL...) per tal d’aconseguir els objectius marcats als
mateixos i reduir el grau d’incertesa que es pot crear per
l’incompliment d’algun d’ells.

� Potenciar l’Equip de Coordinació Pedagògica i re-estructurar la
seva composició, per fer possible l’establiment definitiu d’uns
criteris coherents de centre.

o Alumnes
� Potenciar la figura del professor/a-tutor/a, com a responsable

màxim de l’orientació i coordinació dels alumnes, per tal
d’aconseguir el desenvolupament integral de la seva
personalitat.

� Verllar per l’estricte compliment dels drets i deures dels alumnes
especificats al PEC i RRI i al Decret específic publicat en cada
moment, assolint d’aquesta forma la millor convivència interna

� Millorar el grau de participació de l’alumnat en les decisions que
es prenen al centre, tot adaptant-nos a la nova realitat de
l’escola (3-12)

½ ¬0%,7�'(/�*29(51�'(�/¶(6&2/$
o Nivell Intern
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� Tot tenint en compte les funcions organitzatives principals de la
Direcció: PLANIFICAR, DISTRIBUIR TASQUES, ACTUAR, COORDINAR,

CONTROLAR-AVALUAR, INNOVAR i el model i les funcions
marcades, ens aboquem cap a un estil de gestió directiva
basada en el TREBALL PER EQUIPS.

Esquema 6. Definició de l’estil de govern.CEIP LA CANONJA 1996/2000

o Nivell Extern:
o Serà un objectiu bàsic de la legislatura ampliar la imatge i la

projecció externes del centre, amb l’objectiu principal de donar a
conèixer l’escola i el seu treball a l’entorn immediat. És per això
que es seguirà treballant i desenvolupant:

� Aconseguir la màxima relació i implicació de les famílies i
l’AMPA, en l’educació i desenvolupament integral dels
seus fills i filles.

� Potenciar experiències com Escola de Pares i Mares.
� Aprofundir les relacions Institucionals
� Col.laboració amb mitjans de comunicació locals i

comarcals
� Incentivar la tasca de la comunicació externa: Revista,

comunicats...
� Potenciació experiències de col.laboració amb altres

centres.

½ ¬0%,7�'(/6�5(&85626
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o Recursos Humans
� Aconseguir la màxima operativitat del grup de mestres, tot

aprofundint en el treball en equip i vetllant pel compliment de les
tasques assignades a cada persona, en l’àmbit de la normativa
actual

� Potenciar l’àmbit de la Formació Permanent al Centre, remarcant
aquells aspectes que el grup humà de l’escola cregui més
convenients per a la seva formacio i maduració.

� Re-distribuir les tasques a realitzar a l’escola, mitjançant un
repartamient equitatiu de les mateixes, per tal d’aconseguir una
major eficàcia i efectivitat.

� Rendibilitzar al màxim les hores de lliure docència directa del
professorat en benefici de l’interès general del centre

� Potenciament de les possibilitats individuals de cada persona
� Incentivació de la tasca diària de totes aquelles persones que

treballen al centre
� Seguir treballant en l’àmbit de les relacions personals entre mestres,

que incentiven les relacions inter-personals com a grup humà
� Aconseguir el millor nivell d’acollida per aquells professionals que

s’incorporen per primera vegada al centre.
� Seguir amb la publicació setmanal d’un Butlletí d’Informació Interna

(LA PAPERINETA) com a vincle informatiu entre els mestres.
o Recursos Materials I Infraestructurals

� Vetllar pel manteniment òptim de les instal.lacions i material del
centre, tant pel que respecta a l’ús diari que es fa com pel que
respecta al manteniment que es realitza per part dels serveis
municipals

� Demandar d’immediat l’adaptació infraestructural del centre a la
normativa de seguretat, davant la quantitat d’indústria química que
hi ha situada davant el centre docent

� Fer un estudi per a la creació i instal.lació d’una aula d’audiovisuals.
� Seguir amb la tasca iniciada de dignificació de determinats espais

com: WC, cuina, menjador, patis....per tal d’oferir un servei òptim i
de qualitat

� Optimitzar al màxim els espais i materials que, per les seves
característiques es troben obsolets davant els nous reptes
educatius: aula d’ensenyament assistit per ordinador, laboratori
d’idiomes, biblioteca, àrea directivo-administrativa.

� Aconseguir la dotació de nous materials tecnològics que, per les
seves característiques, són elements fonamentals dins els nous
reptes del sistema educatiu.

� Demanar la total adequació de tots els espais del centre, per tal que
es suprimeixen al màxim les barreres arquitectòniques existents.

o Recursos Funcionals
� Aconseguir un organigrama i organització del centre que, per les

seves característiques, optimitzi el funcionament i operativitat dels
recursos humans i materials

� Tornar a emprendre la tasca de revisió del Reglament de Règim
Interior un cop es publiqui definitivament la normativa concreta
sobre el Reglament de Centres Docents (ROC), per tal de cercar
l’equilibri just entre els recursos humans i materials de què
disposem.

� Seguir amb la tasca anual d’elaboració del Pla Anual de Centre i, en
conseqüència de la Memòria Anual, com a referents imprescindibles
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per mesurar objectivament el rendiment global de l’escola, i com a documents claus
que redueixen els nivells d’incertesa diària al centre.

� Introduir elements objectius d’avaluació del nostre centre (ja sigui en
aspectes organitzatius, curriculars....) per disposar d’uns
INDICADORS imprescindibles que ens diguin on som, què som, cap
a on anem....

� Avaluar anualment la tasca directiva realitzada per tal d’adaptar-la a
les necessitats reals del centre, en funció de l’evolució de l’escola
com a element viu.

o ¬0%,7�$'0,1,675$7,8
� L’economia

• Continuar amb l’objectiu de màxima transparència
econòmica.

• Revisar la distribució dels recursos econòmics, per tal
d’aconseguir un repartiment del pressupost equitatiu, d’acord
amb les característiques del centre.

� La gestió administrativa
• Informatitzar al màxim la gestió administrativa i econòmica

del centre.
• Aconseguir la màxima efectivitat i operativitat administrativa,

per tal d’oferir el millor servei a l’usuari del centre
• Vetllar pel compliment de les tasques del Personal

d’Administració i Serveis per tal que s’adapti a les
necessitats del centre, dins les possibilitats que venen
marcades per llei

• Potenciar l’elaboració acurada dels inventaris, sabent
exactament quins materials hi ha a l’escola, on es troben,
com s’utilitzen.

• Potenciar la difusió d’aquests inventaris, per tal de permetre
un intercanvi ric de materials, documentació,
projectes....entre els professionals del centre.

o AVALUACIÓ
� Al final de cada curs acadèmic, s’exposarà la tasca realitzada al

Claustre de Professors per tal de valorar-la i extreure’n allò que ens
serveixi per millorar l’organització de l’escola. Aquesta avaluació
(enquesta, valoració final de curs....) formarà part inseparable de la
Memòria Anual de Centre, on es podrà veure allò que ens hem
proposat, allò què hem fet, com ho fem i quines estratègies
seguirem per fer-ho millor i optimitzar-ho.

� En acabar la legislatura es passarà un qüestionari al Professorat i,
en general a altres estaments de la Comunitat Educativa per avaluar
la tasca directiva global, tot aportant suggerències i idees
constructives per a un proper equip directiu.

� L’última reflexió d’aquest projecte, d’un procés –com hem marcat al
títol-, és la següent: l’escola és un element viu. Com a tal, no podem
preveure al cent per cent tot allò que passarà. Aquesta és la missió
important de l’avaluació: anar canviant el rumb del vaixell a mida
que els indicadors que tenim a coberta –avaluació contínua- ens
marquin quina és la millor direcció per on hem de navegar.
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En aquest anàlisi de documentació del centre es tindrà en compte fer un recull
exhaustiu de l’impacte dels diferents Projectes d’Acció Directiva en tots aquells
documents-marc de l’escola.
Així doncs, analitzarem bàsicament:

½ Actes de reunions dels Òrgans Col.legiats: Claustres i Consells Escolars
½ Programacions Generals Anuals
½ Memòries Anuals

���ÑUJDQV�FRO�OHJLDWV

Anem a transcriure íntegrament aquelles parts de les actes de Claustre i Consell
Escolar del CEIP LA CANONJA, on consti O¶LPSDFWH�GHOV�GLIHUHQWV�SURMHFWHV�G¶DFFLy
GLUHFWLYD�L�OHV�SURSRVWHV�DYDOXDWLYHV�FRQVHJ�HQWV�

&XUV����������

-CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES  n. 9

³(O�SURIHVVRU�-RVHS�5��7DUUDJy�DIHJHL[�TXH�FDGD�SURIHVVRU�SRW�DJDIDU�XQ�GRVVLHU�SHU
OOHJLU�GXUDQW�O¶HVWLX�VREUH�OHV�OuQLHV�G¶DFWXDFLy�SHO�SURSHU�FXUV����������´��

-CONSELL ESCOLAR nº 10

³(O�SURIHVVRU�-RVHS�5��7DUUDJy�OOLXUH�DOV�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�(VFRODU�TXH�QR�IRUPHQ
SDUW�GHO�&ODXVWUH�XQ�HVFULW�RQ�KL�KD�H[SRVDGHV�OHV�OtQLHV�G¶DFWXDFLy�D�VHJXLU�SHU�DO�FXUV
����������SHU�O¶(TXLS�'LUHFWLX�HQWUDQW���´��

&XUV����������

-CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES nº 9

³3XQW�Q����$YDOXDFLy�GHO�SURFpV�GH�*HVWLy�'LUHFWLYD�FXUV�����������
(Q�HO�WHUFHU�SXQW�HO�'LUHFWRU�H[SRVD�TXH�FUHX�FRQYHQLHQW�SDVVDU�XQD�HQTXHVWD�SHU�WDO
GH�TXq�HOV�SURIHVVRUV�RSLQLQ�FRP�V¶KDQ�DQDW�FRPSOLQW�OHV�OtQLHV�G¶DFWXDFLy�SURSRVDGHV
SHU� O¶DFWXDO� (TXLS� 'LUHFWLX�� $L[z� SRGUj� VHUYLU� G¶DYDOXDFLy� SHU� O¶DFWXDO� HTXLS� GLUHFWLX� L
FRP�D�RULHQWDFLy� SHU� D� TXDOVHYRO� FDQGLGDWXUD� TXH� VRUJHL[L��$� FRQWLQXDFLy� HO�'LUHFWRU
OOHJHL[�TXLQHV�YDQ�VHU�OHV�OtQLHV�G¶DFWXDFLy�SURSRVDGHV�HQ�LQLFLDU�HO�FXUV��5HSDUWHL[�XQ
IXOO�G¶HQTXHVWD�TXH�VHUj�YROXQWDUL�L�DQzQLP�SHU�WDO�G¶DYDOXDU�OD�JHVWLy�GLUHFWLYD�´��

-CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES nº 10

                                               
13 Acta de Claustre CP LA CANONJA curs 1991/1992, nº 9, pàgina 54
14 Acta de Consell Escolar.CP LA CANONJA. Curs 1991/1992 nº 10 pàg. 83
15 Acta de Claustre CP LA CANONJA. Curs 1992/1993 n. 9 pàg. 2 de 3
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³3XQW�Q����3UHVHQWDFLy�GH�FDQGLGDWXUHV�SHU�OD�UHQRYDFLy�GHOV�zUJDQV�XQLSHUVRQDOV�GH
JRYHUQ��5HVROXFLy�GH����G¶DEULO�GH�������SXEOLFDGD�DO�'2*&�GHO�������������
(Q� HO� VHJRQ� SXQW�� HO� 'LUHFWRU� H[SOLFD� TXH� YLVW� HO� UHVXOWDW� IDYRUDEOH� HQ� JHQHUDO� GH
O¶HQTXHVWD� SDVVDGD� DO� &ODXVWUH� VREUH� OHV� OtQLHV� G¶DFWXDFLy� GH� O¶(TXLS� 'LUHFWLX� L� HO
UHFROoDPHQW�L�VROLGDULWDW�GHOV�PHPEUHV�GHO�FHQWUH��O¶DFWXDO�HTXLS�YD�YDORUDU�SUHHQWDU�OD
FDQGLGDWXUD�SHU�WUHV�DQ\V�
$� FRQWLQXDFLy� SUHVHQWD� DOV� PHPEUHV� GHO� &ODXVWUH� OD� FDQGLGDWXUD� L� DIHJHL[� TXH
SURSHUDPHQW�V¶RIHULUj�XQD�FzSLD�D�FDGDVFXQ�GHOV�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�VREUH�OHV�OtQLHV
G¶DFWXDFLy� SURSRVDGHV��$TXHWHV� OtQLHV� HVWDUDQ� GLUHFWDPHQW� UHODFLRQDGHV� DPE� OD� OtQLD
HQFHWDGD�GXUDQW�DTXHVW�FXUV�´��

-CONSELL ESCOLAR nº 8

³3XQW� Q�� �� &RQYRFDWzULD� GHO� SURFpV� SHU� D� OD� UHQRYDFLy� GHOV� zUJDQV� GH� JRYHUQ
XQLSHUVRQDOV��5HVROXFLy�GH����G¶DEULO�GH�������SXEOLFDGD�DO�'2*&�GHO�������������
(O�SUHVLGHQW�UHFRUGD�TXH�O¶DFWXDO�HTXLS�GLUHFWLX�HV�YD�SODQWHMDU�XQHV�OtQLHV�G¶DFWXDFLy�L
TXH� Wp� OD� LQWHQFLy� GH�SDVVDU� XQD�HQTXHVWD� SHU� WDO� GH� IHU� XQD� DYDOXDFLy� GH� OD� JHVWLy
GLUHFWLYD´��

-CONSELL ESCOLAR n. 9

³3XQW�Q����3UHVHQWDFLy�GH�OHV�FDQGLGDWXUHV�SHU�D�OD�UHQRYDFLy�GHOV�zUJDQV�XQLSHUVRQDOV
GH�JRYHUQ�GH�O¶HVFROD��VHJRQV�HVWDEOHL[�O¶DSDUWDW�����GH�O¶DUWLFOH���GH�OD�UHVROXFLy�GH���
G¶DEULO�GH������
(Q� HO� VHJRQ� SXQW� HO� 3UHVLGHQW� H[SOLFD� TXH� YLVW� HO� UHVXOWDW� IDYRUDEOH� HQ� JHQHUDO� GH
O¶HQTXHVWD� SDVVDGD� DO� &ODXVWUH� VREUH� OHV� OtQLHV� G¶DFWXDFLy� GH� O¶(TXLS� 'LUHFWLX�� L� HO
UHFRO]DPHQW� GHOV� PHPEUHV� GHO� FHQWUH�� O¶DFWXDO� HTXLS� YD� YDORUDU� SUHVHQWDU� OD
FDQGLGDWXUD�SHU�WUHV�DQ\V�
$�FRQWLQXDFLy�SUHVHQWD�DOV�PHPEUHV�GHO�&(�OD�FDQGLGDWXUD�L�DIHJHL[�TXH�SURSHUDPHQW
RIHULUj� XQD� FzSLD� D� FDGDVFXQ� GHOV� PHPEUHV� GHO� &RQVHOO� VREUH� OHV� OtQLHV� G¶DFWXDFLy
SURSRVDGHV��$TXHVWHV� OtQLHV�HVWDUDQ�GLUHFWDPHQW� UHODFLRQDGHV�DPE� OD� OtQLD� HQFHWDGD
GXUDQW�DTXHVW�FXUV´���

&856����������

-CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES nº 9

³3XQW� Q�� �� ,QIRUPDFLy� DO� &ODXVWUH� VREUH� OHV� FDQGLGDWXUHV� SUHVHQWDGHV� D� O¶HOHFFLy� GH
GLUHFWRUV�HV�L�OOLXUDPHQW�GH�OD�GRFXPHQWDFLy�FRUUHVSRQHQW
8Q�FRS�WUDQVFRUUHJXW�HO�SHUtRGH�GH�SUHVHQWDFLy�GH�FDQGLGDWXUHV��HO�GLUHFWRU�LQIRUPD�DO
&ODXVWUH� TXH� V¶KD�SUHVHQWDW� XQD�~QLFD�FDQGLGDWXUD� GH�-RVHS�5��7DUUDJy� L�&DVDQRYD
TXH�SURSRVD������
/D�FDQGLGDWXUD�HVWj�REHUWD�D� OD�FUtWLFD�FRQVWUXFWLYD�GH� WRW�HO�SURIHVVRUDW��2IHUHL[�XQD
FzSLD�GHO�SURMHFWH�GH�GLUHFFLy�����������D�WRWV�HV�HOV�SURIHVVRUV�HV�

3XQW�Q����$YDOXDFLy�GHO�SURFpV�GH�JHVWLy�GLUHFWLYD��SHUtRGH����������

                                               
16 Acta de Claustre CP LA CANONJA Curs 1992/1993 n. 10 pàg. 1 de 2
17 Acta de Consell Escolar CP LA CANONJA Curs 1992/1993 n. 8 pàg. 1 de 2
18 Acta de Consell Escolar CP LA CANONJA Curs 1992/1993 n. 9 pàg. 1 de 3
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(O�GLUHFWRU� UHFRUGD�TXH�TXDQ�YD�DFDEDU�HO�SULPHU�FXUV�GH�JHVWLy�GLUHFWLYD�YD�SDVVDU
XQD� HQTXHVWD� G¶DYDOXDFLy� GHO� SURFpV�� $UD� TXH� DFDED� XQ� DOWUH� SHUtRGH�� WRUQD� D
SURSRVDU�TXH�GH�IRUPD�DQzQLPD�L�YROXQWjULD�HV�WRUQL�D�UHDOLW]DU�DTXHVWD�HQTXHVWD��SHU
WDO�GH�YHXUH�HO�JUDX�G¶DVVROLPHQW�GHOV�REMHFWLXV�SURSRVDWV�HQ�HO�WULHQQL�TXH�DUD�V¶DFDED
�UHSDUWHL[�HO�PRGHO�G¶HQTXHVWD�L�LQIRUPD�TXH�HOV�IXOOV�SRGUDQ�GHL[DU�VH�HQ�XQD�FDUSHWD
TXH�HV�FRO�ORFDUj�HQ�OD�VDOD�GH�SURIHVVRUV�HV�´��

-CONSELL ESCOLAR n. 7

³3XQW� Q�� �� ,QIRUPDFLy� DO� &RQVHOO� (VFRODU� GH� OHV� FDQGLGDWXUHV� SUHVHQWDGHV� SHU� D
O¶HOHFFLy�GH�GLUHFWRUV�HV�L�OOLXUDPHQW�GH�OD�GRFXPHQWDFLy�FRUUHVSRQHQW
8Q�FRS�WUDQVFRUUHJXW�HO�SHUtRGH�GH�SUHVHQWDFLy�GH�FDQGLGDWXUHV��HO�3UHVLGHQW� LQIRUPD
DOV�PHPEUHV�GHO�&(�TXH�V¶KD�SUHVHQWDW�XQD�~QLFD�FDQGLGDWXUD�GH�-RVHS�5��7DUUDJy�L
&DVDQRYD�TXH�SURSRVD����
&RPHQWD�HOV�SXQWV�PpV�LPSRUWDQWV�GHO�GRFXPHQW�GH�JHVWLy�GLUHFWLYD�����������
3URSRVD� UHDOLW]DU� XQD�HQTXHVWD�� SHU� WDO� G¶DYDOXDU� HO� JUDX�G¶DVVROLPHQW� GHOV� REMHFWLXV
SURSRVDWV� HQ� HO� 3URMHFWH� 'LUHFWLX� GHO� WULHQQL� TXH� DUD� V¶DFDED� �UHSDUWHL[� HO� PRGHO
G¶HQTXHVWD�L�LQIRUPD�TXH�HOV�IXOOV�SRGUDQ�IHU�VH�DUULEDU�DO�3UHVLGHQW�GH�IRUPD�DQzQLPD�L
YROXQWjULD�´��

&856����������

-CLAUSTRE DE PROFESSORS nº 7

³3XQW� Q����&RQYRFDWzULD� GHO� SURFpV�HOHFWRUDO� SHU� SURYHLU� YDFDQW� GH�GLUHFWRU�D� L� DOWUHV
zUJDQV�XQLSHUVRQDOV� GH�JRYHUQ�GHOV� FHQWUHV� GRFHQWV� S~EOLFV� GH� QLYHOO� QR� XQLYHUVLWDUL
�5HVROXFLy� GH� ��� GH� IHEUHU� GH� ������ SHU� DO� SHUtRGH� ������������ 3UHVHQWDFLy� GHO
FDOHQGDUL�HOHFWRUDO
(O� 'LUHFWRU� LQIRUPD� VREUH� OD� FRQYRFDWzULD� GHO� SURFpV� HOHFWRUDO� SHU� D� O¶HOHFFLy� GH
GLUHFWRU�D�L�DOWUHV�zUJDQV�XQLSHUVRQDOV�GH�JRYHUQ�GHOV�FHQWUHV�GRFHQWV�S~EOLFV�GH�QLYHOO
QR�XQLYHUVLWDUL��6¶DGMXQWD�D�O¶DFWD�OD�VHJ�HQW�SURSRVWD�GH�&DOHQGDUL�(OHFWRUDO����

(O�'LUHFWRU� UHFRUGD�� L� IDFLOLWD�FzSLD�D�TXL�QR�HQ� WLQJXL�� GHOV� WUHV�SURMHFWHV�GH�'LUHFFLy
SUHVHQWDWV�GHV�GHO�FXUV�����������ILQV�DO�FXUV�����������
&RP� HQ� HOV� GRV� SURMHFWHV� DQWHULRUV�� DEDQV� GH� ILQDOLW]DU� HO� SHUtRGH� YROGULD� UHFROOLU
O¶DYDOXDFLy�GHO�SURMHFWH�DFWXDO�����������
7DQWPDWHL[� OOHJHL[� HO� IXOO� DGMXQW� D� OD� FRQYRFDWzULD� GH� OD� UHXQLy� RQ� HV� UHVXPHL[� OD
UHVROFLy�UHIHULGD�DO�SURFpV�HOHFWRU�
([SRVD�TXH�GHL[D�SRUWHV�REHUWHV�D�TXL�YXOJXL�SUHVHQWDU�VH�L�LQVLVWHL[�TXH�DTXHVW�KD�GH
VHU�XQ�SURFpV�WRWDOPHQW�REHUW�SHU�OD�KLJLHQH�GHPRFUjWLFD�GH�O¶HVFROD´��

-CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES nº 10

³3XQW�Q����$YDOXDFLy�GHO�3OD�G¶$FFLy�'LUHFWLYD����������
(O�'LUHFWRU�H[SOLFD�TXH�FRP�HQ�DOWUHV�FDQGLGDWXUHV��FDGD�YHJDGD�TXH�HV�ILQDOLW]D�XQD
HWDSD�HV�SRVD�D�MXGLFL�OD�WDVFD�GLUHFWLYD�GHO�SHUtRGH�DYDOXDW��3HU�DTXHVW�PRWLX�KD�GHL[DW
D� OHV� FDVHOOHV� GHOV� SURIHVVRUV�HV� XQD� HQTXHVWD� YDORUDWLYD� TXH�� GH� IRUPD� DQzQLPD� L
YROXQWjULD�� HV� SRGUj� IHU� DUULEDU� HQ� XQD� FDUSHWD� TXH� HV� SRVDUj� D� OD� VDOD� GH

                                               
19 Acta de Claustre CP LA CANONJA Curs 1995/1996 n. 9 pàg. 1 i 2 de 2
20 Acta de Consell Escolar CP LA CANONJA curs 1995/1996 n. 7 pàg. 1 de 2
21 Acta de Claustre CEIP LA CANONJA curs 1999/2000 n. 7 pàg. 2 de 5
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SURIHVVRUV�HV�� $TXHVWD� SDXWD� DYDOXDWLYD� SRW� VHUYLU� G¶DMXW� DO� SURSHU� SOD� G¶DFFLy
GLUHFWLYD�´��

-CONSELL ESCOLAR n. 7

³3XQW�Q����$YDOXDFLy�GHO�3OD�G¶$FFLy�'LUHFWLYD�SHUtRGH����������
(O�3UHVLGHQW�H[SOLFD�TXH��FRP�HQ�DOWUHV�FDQGLGDWXUHV��TXDQ�V¶DFDED�XQ�SHUtRGH�SDVVD
XQ� T�HVWLRQDUL� SHU� WDO� GH� YDORUDU� OD� WDVFD� GLUHFWLYD�� (OV� SURIHVVRUV�HV� MD� HO� WHQHQ� L
O¶RIHUHL[�DOV�DOWUHV�VHFWRUV�GHO�FRQVHOO�HVFRODU´��

���'RFXPHQWV�DQXDOV

352*5$0$&,216�*(1(5$/6�$18$/6��

La filosofia dels projectes d’acció directiva va ser que impliqués al màxim totes les
esferes de la Comunitat Educativa, en aquest cas del CP LA CANONJA primer i del
CEIP LA CANONJA posteriorment.
Com hem vist, tots els plans directius es van presentar a les reunions de Claustre de
Professors/es i de Consell Escolar així com les seves avaluacions.

També demostrarem documentalment que aquesta implicació no es va fer solsament
de forma “oficial” mitjançant la seva constància en actes escrites que podem trobar en
la documentació del centre sino que s’anava fent constar també en la Programació
General Anual de cada curs.

&XUV����������

En la Programació General Anual d’aquest curs, es van fer constar tota una sèrie
d’objectius específics per a la nostra escola que detallaven –per aquest curs concret-
les actuacions del Pla d’Acció Directiva 1993/1996, en els següents àmbits:

� Ambit pedagògic-organitzatiu
� Ambit administratiu i econòmic
� Ambit material i infraestructural
� Ambit de les relacions personals
� Ambit de la Relació amb l’entorn

Des de les pàgines 65 a 74 es poden veure les especificacions concretes d’aquests
àmbits

&XUV����������

Novament, dins aquesta PGA hi ha un apartat dedicat als Objectius Específics per a la
nostra escola, també centrats en els següents àmbits:

� Ambit pedagògic-organitzatiu
� Ambit administratiu i econòmic
� Ambit material i infraestructural
� Ambit de les relacions personals
� Ambit de la Relació amb l’entorn

                                               
22 Acta de Claustre CEIP LA CANONJA curs 1999/2000 n 10 pàg. 2 de 3
23 Acta de Consell Escolar CEIP LA CANONJA curs 1999/2000 n. 7 pàg. 2 de 4
24 En els documents annexos a aquesta investigació (VOLUM IV) hi consten les fotocòpies de
les parts de les Programacions Generals Anuals on s’observa la inclusió de l’acció directiva.
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Així doncs, des de la pàgina 46 a 53 trobem detallats els objectius de treball
corresponents al nostre Pla d’acció directiva.

&XUV����������

Es repeteix la mateixa metodologia dels altres dos cursos anteriors, separant els
diferents àmbits d’acció:

� Ambit pedagògic-organitzatiu
� Ambit administratiu i econòmic
� Ambit material i infraestructural
� Ambit de les relacions personals
� Ambit de la Relació amb l’entorn

A les pàgines 48 a 55 és on es desenvolupa el pla de treball concret.

&XUV����������

En aquesta PGA s’estableix un nou índex de treball i, l’acció concreta del Pla d’Acció
Directiva 1996/2000 es troba dins l’apartat PROJECTES EN DESENVOLUPAMENT
Dins aquest gran apartat de la programació general, des de la pàgina 58 a la 61 es
marquen uns objectius específics de treball per aquest curs.

&XUV����������

Amb la mateixa línia metodològica, s’inclou la concreció per aquest curs del Projecte
de Gestió Directiva 1996/2000, dins l’apartat PROJECTES EN DESENVOLUPAMENT.
Concretament des de les pàgines 43 a 49 és on s’expecifiquen els objectius de treball.

&XUV����������

A la pàgina 70 d’aquesta PGA comença l’apartat dedicat al desenvolupament de
l’acció directiva per aquest curs 1998/1999. Aquest curs s’ha integrat tot el projecte
sencer que es va presentar al principi de la legislatura.

&XUV����������

Finalment, dins l’apartat PROJECTES EN DESENVOLUPAMENT també s’inclou un
epígraf dedicat a la Gestió Directiva 1996/2000. Aquest curs s’ha integrat tot el
projecte sencer que es va presentar al principi de la legislatura.

0(0Ñ5,(6�$18$/6��

&XUV����������

                                               
25  En els documents annexos a aquesta investigació (VOLUM IV) hi consten les fotocòpies de
les parts de les Programacions Generals Anuals on s’observa la inclusió de l’acció directiva.
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En la memòria de treball d’aquest curs, s’inclouen els següents apartats:

� PRIMERA PART: Programa de gestió processual directiva
� SEGONA PART: Acció de treball real
� TERCERA PART: Avaluació de l’acció directiva per part dels Mestres

Podem fer constar un petit exemple de com, en la memòria anual es té en compte la
valoració de l’acció directiva:

³/¶DFFLy�GH�WUHEDOO�TXH�V¶KD�GHVHQYROXSDW�GXUDQW� WRW�DTXHVW�FXUV��UHVSRQ�DO�3URJUDPD
GH�*HVWLy�'LUHFWLYD�TXH�KHP�SODQWHMDW�HQ�O¶DQWHULRU�DSDUWDW�
)RQDPHQWDOPHQW�� KHP� IHW� XQ� WLSXV� G¶DFFLy� TXH� KD� WLQJXW� FRP� D� REMHFWLX� SULQFLSDO
DFRVWDU�O¶HVFROD�D�WRWKRP��)HU�O¶HVFROD�PpV�QRVWUD�
/ODYRUV�� SHU� DFRQVHJXLU� DTXHVWD� ILWD�� DQLUHP�HQXPHUDQW� WRWHV� DTXHOOHV� DFFLRQV� UHDOV
TXH�V¶KDQ�GXW�D�WHUPH�±WRW�VHJXLQW� O¶HVTXHPD�SURSRVDW�HQ�HO�3URJUDPD�GH�*HVWLy���$
EDQGD��HQ�DQQH[RV�DO�WUHEDOO�LQFORXUHP�WRWV�DTXHOOV�GRFXPHQWV�TXH�GHPRVWUHQ�HO�FDLUH
GH�O¶DFFLy�GH�WUHEDOO�´
��

&XUV����������

En aquesta memòria, tal i com es fa constar a la introducció:

³/D�PHPzULD�TXH�HV�SUHVHQWD�D�continuació��pV�HO� IUXLW�G¶XQ�FXUV�GH� WUHEDOO� ��������DO
&RO�OHJL� 3~EOLF� ³/D� &DQRQMD´� GH� /D� &DQRQMD�� 7DUUDJRQqV� �� &RQVWD� GH� WUHV� SDUWV
SHUIHFWDPHQW� GLIHUHQFLDGHV�� OD� SULPHUD� SDUW� RQ� HV� GHWDOOD� HO� UHFXOO� GH� SURSRVWHV
SUHVHQWDGHV�SHU�FLFOHV�L�GHSDUWDPHQWV��OD�VHJRQD�SDUW�R�DFFLy�GLUHFWLYD�UHDO��DPE�XQD
DQjOLVL�GHO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OD�3*$�L�OD�WHUFHUD�SDUW�RQ�WUREHP�OHV�SURSRVWHV�YHUV�HO
SURSHU�FXUV´��

&XUV����������

En aquesta Memòria Anual es segueix un esquema de treball novedós. És el següent:

� PRIMERA PART: Recull de propostes presentades per cicles i
Departaments

� SEGONA PART: Anàlisi del desenvolupament de la PGA o acció directiva
real

� TERCERA PART: Recull de dades de Rendiment Acadèmic
� QUARTA PART: Avaluació de la tasca duta a terme per l’Equip Directiu

durant el trienni de treball 1993/1996

&XUV����������

En el desenvolupament d’aquesta memòria de treball, es fa una anàlisi exhaustiva dels
diferents apartats de la PGA que es va presentar a principi de curs.
En l’apartat PROJECTES EN DESENVOLUPAMENT es fa constar l’apartat
PROJECTE DE GESTIÓ DIRECTIVA 1996/2000 i es diu:

                                               
26 CP LA CANONJA. MEMÒRIA ANUAL CURS 1992/1993 pàg. 6
27 CP LA CANONJA. MEMÒRIA ANUAL CURS 1994/1995 pàg. 1
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³$�YDORUDU�SHOV�GLIHUHQWV�PHPEUHV�GH�OD�&RPXQLWDW�(GXFDWLYD��D�OD�IL�GHO�3URMHFWH��(Q
GHVHQYROXSDPHQW´��

&XUV����������

En aquesta Memòria de treball no es fa una avaluació o citació expressa del Pla
d’Acció Directiva sino que es fa una valoració global de tots els aspectes programats a
la PGA. Trobem els següents apartats:

� Recursos Humans
o Distribució de Tutories. Especialistes
o Assessorament de Plàstica/teatre

� Recursos Funcionals
o Horaris
o Agrupaments d’alumnes

� Parvulari
� Cicle Inicial
� A l’hora de música

� Funcionament Pedagògic
o L’avaluació interna
o L’avaluació externa
o Resultats de l’avaluació docent

&XUV����������

Com el curs anterior, es fa una anàlisi i valoració eshaustiva d’allò que s’ha fet durant
l’any acadèmic:

� Recursos Humans
o Distribució de Tutories. Especialistes
o Assessorament de plàstica/teatre

� Recursos Funcionals
o Horaris
o Agrupaments d’alumnes

� Parvulari
� Cicle Inicial (agrupaments flexibles)
� Desdoblaments de música

o Reunions
o Comissions de treball

� Funcionament pedagògic
o L’avaluació Interna
o Avaluació activitats/sortides/jornades culturals
o Resultats de l’avaluació d’educació primària

&XUV����������

Finalment, aquesta darrera memòria inclou diferents apartats, entre els quals hi havia
d’haver l’avaluació del PLA D’ACCIÓ DIRECTIVA 1996/2000.

                                               
28 CEIP LA CANONJA. MEMÒRIA ANUAL Curs 1996/1997 pàg. 23
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Degut, però, a la baixa participació del professorat en la complimentació de l’enquesta
valorativa (8 enquestes) no es va afegir cap apartat referent a aquesta qüestió.

Així dons, trobem el següent índex general

� Recursos Humans
o Distribució de tutories. Especialistes
o Assessorament de plàstica

� Recursos Funcionals
o Horaris
o Agrupaments d’alumnes

� Parvulari
� Cicle Inicial
� Desdoblaments de música i EF

o Reunions
o Comissions

� Comissió d’informàtica
� Comissió Biblioteca/Revista
� Comissió convivència/RRI
� Comissió Megafonia/coral
� Comissió de festes
� Comissió seguretat/evacuació

� Funcionament Pedagògic
o L’avaluació Interna
o Avaluació activitats/sortides i jornades culturals
o Resultats de l’avaluació de l’educació primària

H��$9$/8$&,Ï�'(/6�3/$16�'¶$&&,Ï�',5(&7,9$

Tal com ens comprometíem en cada un dels projectes d’acció directiva que
presentàvem a la Comunitat Educativa, YjUHP�UHDOLW]DU�XQHV�HQTXHVWHV�SHU�YDORUDU
OD�QRVWUD�DFWXDFLy�HQYHUV�OD�JHVWLy�GH�O¶HVFROD� Així doncs, trobem WUHV�GRFXPHQWV
avaluatius:

½ Avaluació del procés de gestió directiva. &XUV����������
½ Avaluació del procés de gestió directiva. 3HUtRGH����������
½ Avaluació de la gestió directiva. 3HUtRGH����������

Anem a transcriure íntegrament, els ítems de les diferents enquestes que es van
realitzar en els diferents períodes:
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����U�SHUtRGH������������

(Si us plau, assenyala de menys a més, segons el grau d’assoliment)

352-(&7(�('8&$7,8

1. Sobre l’assoliment, fins ara, dels objectius proposats de calendari i metodologia
d’elaboració del PEC:

  1                    2                  3                   4                     5

$0%,7�3('$*Ñ*,&�25*$1,7=$7,8

2. Sobre la planificació general del curs:

  1                    2                  3                   4                     5

3. Sobre la realització del Projecte Curricular:

  1                    2                  3                   4                     5

4. Sobre l’operativitat dels Equips de Cicle i els seus coordinadors:

  1                    2                  3                   4                     5

5. Sobre l’operativitat dels Departaments i Comissions:

  1                    2                  3                   4                     5

6. Sobre la coordinació pedagògica general de l’escola (línia d’escola):

  1                    2                  3                   4                     5

                                               
29 En els documents annexos a aquesta investigació (VOLUM IV) hi ha una fotocòpia del
document original que es va presentar a la Comunitat Educativa.
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7. Sobre la periodicitat de les reunions a l’escola:

  1                    2                  3                   4                     5

8. Sobre el funcionament general dels Claustres:

  1                    2                  3                   4                     5

9. Sobre el grau d’implicació de l’Equip Directiu en les seves tasques concretes:

  1                    2                  3                   4                     5

10. Sobre el grau de dinamització-innovació a l’escola:

  1                    2                  3                   4                     5

11. Sobre el grau de control de l’equip directiu en el funcionament general del centre:

  1                    2                  3                   4                     5

12. Sobre el grau d’incidència que té l’acció directiva en la qualitat d’ensenyament:

  1                    2                  3                   4                     5

13. Sobre la participació de l’escola en activitats de formació:

  1                    2                  3                   4                     5

¬0%,7�$'0,1,675$7,8�(&21Ñ0,&

14. Sobre la transparència de la gestió econòmica:

  1                    2                  3                   4                     5
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15. Sobre la distribució dels recursos econòmics:

  1                    2                  3                   4                     5

16. Sobre la rapidesa, transparència i metodologia d’arribada de la informació interna
que genera la pròpia escola:

  1                    2                  3                   4                     5

17. Sobre la rapidesa, transparència i metodologia d’arribada de la informació que
procedeix de l’exterior de l’escola:

  1                    2                  3                   4                     5

¬0%,7�'¶,1)5$(6758&785(6��$0%,(17$&,Ï�,�(63$,6

18. Sobre l’ambientació i acondicionament general de l’escola:

  1                    2                  3                   4                     5

19. Sobre l’aprofitament d’espais:

  1                    2                  3                   4                     5

20. Sobre la dignificació i neteja de determinades zones de l’escola: patis, menjador,
passadissos...

  1                    2                  3                   4                     5

21. Sobre la nova organització-gestió del menjador escolar:

  1                    2                  3                   4                     5

¬0%,7�'(�5(/$&,216�3(5621$/6

22. Sobre la relació humana entre les persones:

  1                    2                  3                   4                     5
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23. Sobre l’ambient general de treball:

  1                    2                  3                   4                     5

24. Sobre la relació humana de l’Equip Directiu amb la resta de l’escola:

  1                    2                  3                   4                     5

¬0%,7�'(�5(/$&,Ï�$0%�/¶(17251

25. Sobre la potenciació de l’escola cap a l’entorn:

  1                    2                  3                   4                     5

26. Sobre els vincles de l’escola amb altres Institucions

  1                    2                  3                   4                     5

2%6(59$&,216�

Un cop passada aquesta enquesta al Claustre de Professors i Consell Escolar, es van
obtindre els següents UHVXOWDWV:

1RPEUH�G¶HQTXHVWHV�UHFROOLGHV: 17
1RPEUH�GH�SURIHVVRUV�HV�DGVFULWV�DO�FHQWUH: 38
3DUWLFLSDFLy: 44,73 %
5HVXOWDWV�REWLQJXWV: En els documents annexos, consten dins la memòria de treball.
Hi ha un apartat específic dedicat a l’ACCIÓ DIRECTIVA REAL
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����Q�SHUtRGH������������

GRAU D’ASSOLIMENT D’OBJECTIUS (Si us plau, assenyala de menys a més,
segons el grau d’assoliment)

$0%,7�3('$*Ñ*,&�25*$1,7=$7,8 1 2 3 4 5
Aprovació/aplicació Projecte Educatiu
Elaboració/aplicació del PCC i dels àmbits que inclou
Revisió i aplicació del Reglament de Règim Intern
Re-elaboració/aplicació Projecte Lingüístic del centre
Funcionament/operativitat/periodicitat de les reunions:
     .Claustres
     .Cicles
     .Coordinadors/es
     . Departaments
     . Comissions
     . Equip de Coordinació Pedagògica
Cap a la unificació de criteris (línia d’escola)
Elaboració de documents anuals (PGA, Memòria Anual)
Optimització hores de lliure docència directa
Rendibilització/potenciació dels recursos humans
Alumnes: grau d’assoliment/aplicació de drets i deures
Convivència general al centre
Compliment general d’horaris (d’alumnes i mestres)

$0%,7�$'0,1,675$7,8�(&2120,& 1 2 3 4 5
Grau d’informatització general del centre
El traspàs d’informació: Em sento informat/da
Transparència econòmica
Distribució dels recursos econòmics
Elaboració/utilització dels inventaris

¬0%,7�5(&85626�0$7(5,$/6�,
,1)5$(6758&785$/6

1 2 3 4 5

Es vetlla pel manteniment de les instal.lacions?
Seguretat del centre davant possibles accidents
químics (vidres....)
Creació/utilització espais comuns
Dignificació espais: patis, lavabos, quartets....
Ambientació general del centre
Funcionament material multi-reprografiador
Noves instal.lacions tecnològiques (fax....

                                               
30 En els documents annexos a aquesta investigació (VOLUM IV) hi ha una fotocòpia del
document original que es va presentar a la Comunitat Educativa.
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$0%,7�'(�/(6�5(/$&,216�3(5621$/6 1 2 3 4 5
Activitats potenciadores de les relacions inter-
personals
El treball en equip. S’ha potenciat?
Incentivació de la tasca diària
El Butlletí d’informació Interna (La Paperineta) com a
vincle informatiu
Acolliment dels professionals que s’incorporen al
centre

$0%,7�'(�/(6�5(/$&,216�(;7(51(6 1 2 3 4 5
Relació amb les famílies  i l’APA
Organització Escola de Pares i Mares
Informació als Pares i Mares (dossier inicial)
Edició de la Revista Escolar (LA PAPERINA) com a
vincle informatiu
Col.laboració amb els mitjans informatius locals
Relacions Institucionals generals

2%6(59$&,216

Un cop passada aquesta enquesta, vàrem obtindre els següents UHVXOWDWV:

1RPEUH�G¶HQTXHVWHV�UHFROOLGHV: 18
1RPEUH�GH�SURIHVVRUV�HV�DGVFULWV�DO�FHQWUH: 35
3DUWLFLSDFLy: 51,42 %
5HVXOWDWV�REWLQJXWV: En els documents annexos, consten dins la memòria anual, en
un apartat específicament dedicat a l’anàlisi d’aquesta avaluació. S´inclouen també
unes gràfiques amb els resultats.
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����U�SHUtRGH������������

Benvolgut/da company/a:Un cop pràcticament finalitzat un període de quatre cursos
d’acció directiva al CEIP LA CANONJA, ens disposem a escoltar la teva valoració més
sincera, voluntària i totalment anònima per -entre tots i totes- millorar el funcionament
del nostre centre. Així doncs, si us plau, assenyala –segons el teu criteri- el grau
d’assoliment dels objectius proposats en el pla presentat al juny del 1996.

Gràcies per la teva desinteressada col.laboració.
1: Gens    2: Poc    3: Bastant     4: Molt

(/6�2%-(&7,86�0$5&�'(/�48$75,(11,

2%-(&7,8 � � � �
1. Millorar la convivència i la coherència internes
2. Facilitar el treball en equip
3. Optimització de recursos humans i materials envers la
reforma educativa
4. Optimitzar l’estructura organitzativa del centre
5. La projecció de l’escola a nivell extern
6. La projecció de l’escola a nivell intern
7. Millorar el servei de menjador escolar
8. Convivència amb l’extensió de secundària de l’IES
BONAVISTA

/¶$&&,Ï�',5(&7,9$�$�/¶(6&2/$

• a nivell intern:
2%-(&7,8 � � � �
1. Actuació de l’equip directiu: planificació, distribució de
tasques, coordinació, control general i facilitador d’innovació
2. Estil de gestió directiva
3. Compliment general d’horaris
4. Compliment general de tasques encomenades
5. Vigilàncies de pati

• a nivell extern

2%-(&7,8
� � � �

1. Relació i implicació de les famílies i AMPA en l’educació
dels seus fills/es
2. Potenciar iniciatives com Escola de Pares i Mares...
3. Aprofundiment relacions institucionals generals
4. Col.laboració mitjans de comunicació locals
5. Elaboració LA PAPERINA com a vincle amb l’entorn
6. Potenciar experiències com les Jornades Culturals...

                                               
31 En els documents annexos a aquesta investigació (VOLUM IV) hi ha una fotocòpia del
document original que es va presentar a la Comunitat Educativa.
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¬0%,7�&855,&8/$5�,�$&$'Ê0,&

2%-(&7,8 � � � �
1. Finalització del Projecte Curricular de Centre
2. Aplicació real dels Documents usuals (PEC, PGA, RRI...)
3. Potenciació de l’Equip de coordinadors/es com a equip de
coordinació pedagògica
4. Establiment d’una línia de centre.
5. Potenciació de la figura del tutor/a com a responsable dels
seus alumnes
6. Estricte compliment dels drets i deures dels alumnes
7. Millorar el grau de participació de l’alumnat en les
decisions que es prenen al centre

¬0%,7�'(/6�5(&85626�+80$16

OBJECTIUS 1 2 3 4
1. Operativitat dels  cicles
2. Operativitat de les comissions
3. Operativitat dels claustres de professors/es
4. Operativitat dels consells escolars
5. Operativitat de l’equip de coordinadors/es
6. La formació permanent. Grau de potenciació
7. Incentivació de la tasca diària per part de l’equip directiu
8. Les relacions personals entre els professionals del centre
9. Acollida dels/les mestres nous/ves al centre
10. Coordinació setmanal /D�3DSHULQHWD

¬0%,7�'(/6�5(&85626�0$7(5,$/6�,1)5$(6758&785$/6

2%-(&7,8
� � � �

1. Manteniment de les instal.lacions del centre
2. Adaptació del centre a les necessitats derivades de la
proximitat de la indústria química.
3. Neteja general del centre
4. Dignificació WC, cuina, menjador, patis
5. Optimitzar espais (aula informàtica, laboratoris idiomes,
biblioteca..)
6. Creació de nous espais (audiovisuals, música...)
7. Noves dotacions (ed. Física, música)
8. Optimització dels mitjans informàtics
9. Supressió barreres arquitectòniques
10. Ambientació general del centre
10. Finestres i vidres
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¬0%,7�'(/6�5(&85626�)81&,21$/6

2%-(&7,8 � � � �
1. Operativitat de l’organigrama del centre
2. Revisió del Reglament de Règim Intern
3. Elaboració i posada en pràctica del Pla Anual de Centre
4. Elaboració de la Memòria Anual de Centre
5. Grau d’assoliment de l’avaluació externa

¬0%,7�$'0,1,675$7,8�(&21Ñ0,&

2%-(&7,8 � � � �
1. Transparència econòmica
2. Distribució recursos econòmics
3. Captació recursos econòmics
4. Gestió administrativa del centre
. Adaptació de les tasques del personal d’administració i
serveis a les necessitats del centre
6. Elaboració i ús dels inventaris

OBSERVACIONS GENERALS:

Un cop passada aquesta enquesta vàrem obtindre els següents UHVXOWDWV:

1RPEUH�G¶HQTXHVWHV�UHFROOLGHV: 8
1RPEUH�GH�3URIHVVRUV�HV�DGVFULWV�DO�FHQWUH: 26
3DUWLFLSDFLy: 30,76 %
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D��/$�7$6&$�',5(&7,9$�,�/$�48$/,7$7�'¶(16(1<$0(17

Parlar de satisfacció i confiança dels usuaris d’un producte tangible o intangible és
quelcom usual en el món empresarial i comercial.
D’entrada, ens pot semblar un paràmetre amb unes connotacions massa
mercantilistes, aplicat al món de l’ensenyament. Però, quàntes vegades –entre
directors i directores- no ens trobem immersos en uns determinats costums, de fer tot
allò que pugui atraure alumnes a les nostres escoles. 4XjQWHV�YHJDGHV�QR�XWLOLW]HP
WqFQLTXHV�FDOFDGHV�GHO�PyQ�HPSUHVDULDO�L�FRPHUFLDO�SHU�RIHULU�XQ�VHUYHL�HGXFDWLX
S~EOLF� TXH� GRQL� VDWLVIDFFLy� DOV� QRVWUHV� XVXDULV� TXH� VyQ�� HQ� SULPHU� OORF� HOV
DOXPQHV�L��HYLGHQWPHQW��HOV�SDUHV�L�PDUHV�FRP�D�UHVSRQVDEOHV�G¶DTXHVWV�QHQV�L
QHQHV�� QRLV� L� QRLHV� PHQRUV� G¶HGDW� TXH� WHQLP� DOV� FHQWUHV� HGXFDWLXV". I,
evidentment, com volem generar satisfacció i confiança als nostres USUARIS si no és
a base d’obtenir OD�Pj[LPD�TXDOLWDW dels nostres centres educatius?.
Aquesta qualitat, evidentment, depèn de múltiples factors però cada vegada més
s’emfatitza la tasca directiva per al bon desenvolupament d’un centre docent: OHV
GLUHFFLRQV�DO�VHUYHL�GH�OD�48$/,7$7�

Jo mateix, el curs 1992/199332 quan dissenyava –conjuntament amb l’Equip Directiu-
un esborrany del què havia de ser el primer projecte d’Acció Directiva: explicitava
directament:

“+HP�GH�SHQVDU��GRQFV��TXH�PDOJUDW�OHV�LQWHQFLRQV�GH�SDUWLGD�VLJXLQ�ERQHV��DOOz
TXH�PDUFDUj�GHFLVVLYDPHQW�HO� ULWPH�GH� O¶HVFROD�VHUj� O¶DFWXDFLy�GH� WRW� O¶(48,3�+80¬
GHO� FHQWUH� DPE� OD� XQLy� L� FRO�ODERUDFLy� HVWUHWtVVLPD� GH� OD� UHVWD� GH� OD� &RPXQLWDW
(GXFDWLYD������7HQLQW� HQ� FRPSWH� HO� QRVWUH� DFWXDO� 5(*/$0(17� '(� 5Ê*,0� ,17(51�
KHP�G¶DQDU�FHUFDQW�DOOz�TXH�YHULWDEOHPHQW�FRUUHVSRQ�DO�3URMHFWH�(GXFDWLX�SHU�LQFORXUH�
KR�L�FUHDU�HO�QRVWUH�CPRGHO�G¶HVFROD����´���

L’any 1992 ja consideràvem que la clau del desenvolupament en la qualitat d’un centre
docent era:

� /¶(48,3�+80¬
� (/�352-(&7(�('8&$7,8

Esquema 7: Principals factors de qualitat en un centre educatiu

                                               
32 Veure pàgina 15 d’aquest mateix treball, on s’especifiquen exhaustivament les accions
directives d’aquest primer període.
33 CP LA CANONJA. El 92/93 LINIES D’ACTUACIÓ PEL CURS VINENT (Josep-R.
Tarragó/Antoni Borràs/Roser Lara) pàgina 1

EQUIP
HUMÀ

QUALITAT
D’ENSENYAMENT PROJECTE

EDUCATIU
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També en el 3URMHFWH�GHO�3URFpV�GH�*HVWLy�'LUHFWLYD��SUHVHQWDW�HO�VHWHPEUH�GH
O¶DQ\� ������, s’esbrinaven molts trets que feien referència a la qualitat

d’ensenyament:

³�$FRQVHJXLU� XQ� RUJDQLJUDPD� L� RUJDQLW]DFLy� GH� FHQWUH� TXH�� SHU� OHV� VHYHV
FDUDFWHUtVWLTXHV�� RSWLPLW]L� HO� IXQFLRQDPHQW� L� RSHUDWLYLWDW� GHOV� UHFXUVRV� KXPDQV� L
PDWHULDOV���

��,QWURGXLU�HOHPHQWV�REMHFWLXV�G¶DYDOXDFLy�GHO�QRVWUH�FHQWUH��MD�VLJXL�HQ�DVSHFWHV
RUJDQLW]DWLXV�� FXUULFXODUV����� SHU� GLVSRVDU� G¶XQV� LQGLFDGRUV� LPSUHVFLQGLEOHV� TXH� HQV
GLJXLQ�CRQ�VRP���CTXq�VRP���CFDS�D�RQ�DQHP����´

Es fa referència en aquests dos apartats, a la importància d’una RUJDQLW]DFLy� IRUWD
TXH� RSWLPLW]L� WRWV� HOV� UHFXUVRV i, a l’establiment a l’escola d’un VLVWHPD
G¶LQGLFDGRUV�TXH�HQV�DMXGL�D�PHVXUDU�HQ�WRW�PRPHQW�HO�SROV�GHO�FHQWUH���

Es fa palesa la necessitat d’una organització dins qualsevol centre per tal d’obtindre
resultats òptims i de qualitat. També a la pàgina 2 d’aquest projecte es diu:

³$TXHVWV�GDUUHUV�TXDWUH�DQ\V�GH�JHVWLy�GLUHFWLYD��HQV�KDQ� IHW� WRFDU�GH�SHXV�D
WHUUD�HQ�PROWV�DVSHFWHV�� L�HQV�KDQ� IHW�UHIOH[LRQDU�HQ�PROWV�G¶DOWUHV��$UULEHP�D�SHQVDU
TXH� QR� KL� KD� FDS� PRGHO� GLUHFWLX� LGHDO�� SHUz� WDPEp� SHQVHP� TXH� pV� QHFHVVDUL� XQLU
HVIRUoRV�VRWD�XQ�SURMHFWH��SHU�DFRQVHJXLU�HOV�REMHFWLXV�TXH�HQV�PDUTXHP´���

Per generalitzar aquesta idea, sortim del món de la nostra escola i veiem –a
continuació- HO�TXq�HQV�GLXHQ�DOJXQV�DXWRUV�

ANTÚNEZ en la seva Tesi Doctoral, ja ens remarcava la importància de la direcció en
els centres docents. Ens diu que la direcció no fóra necessària si les situacions als
centres docents fossin realment ideals. No és així la realitat. Ni molt menys. Tot el
contrari. Un centre docent comporta una complexitat enorme, ni que només sigui pel
sols fet de treballar amb persones i de “produir” un producte intangible :“WDO�YHJDGD�OD
GLUHFFLy�VHULD� LQQHFHVVjULD��VL�HVWLJXpVVLP�UHIHULQW�QRV�D�VLWXDFLRQV� LGHDOV��SHUz�HQ� OD
SUjFWLFD�VyQ�LPSRVVLEOHV�” (ANTUNEZ, Serafí 1991: 43)

TEIXIDÓ  ens constata el paper de la direcció en els centres autònoms. Darrerament
es parla molt d’autonomia de centres docents. I, aquesta autonomia vol dir major
control i, evidentment, major professionalització de la tasca directiva: “(OV� FHQWUHV
DXWzQRPV����UHTXHUHL[HQ� GLUHFWLXV� TXH� DFWXLQ� FRP� D� LPSXOVRUV� L� GLQDPLW]DGRUV� GH� OD
WDVFD�TXH�UHDOLW]HQ�HOV�GHPpV�L�TXH�DFWXLQ�FRP�D�PHGLDGRUV�HQ�OD�VROXFLy�GH�FRQILFWHV�
DVSHFWH��DTXHVW�GDUUHU��LQKHUHQW�DOV�FHQWUHV�G¶DTXHVWD�WLSRORJLD��GRQDW�TXH�HV�EDVHQ�HQ
OD� SUHVD� GH� GHFLVLRQV� FRPSDUWLGD� HQWUH� HOV� GLIHUHQWV� HVWDPHQWV� GH� OD� FRPXQLWDW
HGXFDWLYD��HOV�TXDOV�SHUVHJXHL[HQ�L�GHILQHL[HQ�LQWHUHVVRV�GLIHUHQWV�HQ�UHODFLy�D�OD�WDVFD
LQVWLWXFLRQDO” (TEIXIDÓ 1999:64-65)

GAIRÍN també ens remarca la idea d’unes direccions fortes, i més tenint en compte el
grau d’innovació que hem de tenir avui als centres docents: ³����OD� LPSOLFDFLyQ� GH� OD
GLUHFFLyQ�HQ�SURFHVRV�GH�LQQRYDFLyQ�OOHYDGRV�D�FDER�HQ�ORV�FHQWURV�GH�HQVHxDQ]D�HV
FDGD�YH]�PHQRV�FXHVWLRQDGD��'H�KHFKR��VHUtD�GLItFLO�SUHVHQWDU�HVWXGLRV�\�H[SHULHQFLDV

                                               
34 Veure la pàgina 22 d’aquest mateix treball, on s’especifiquen les accions directives d’aquest
període.
35 CEIP LA CANONJA. PROJECTE DEL PROCÉS DE GESTIÓ DIRECTIVA. 1996/2000
(Josep-R. Tarragó/Antoni Borràs/Roser Lara) pàg. 7
36 Ibídem pàg. 2
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VREUH�PHMRUD�GH�OD�UHDOLGDG�HGXFDWLYD�GRQGH�QR�KD\D�KDELGR�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�DFWLYD
GH�OD�GLUHFFLyQ.” (GARIN i VILLA 1999:15)

ALVAREZ senyala la importància del lideratge, tenint en compte la complexitat de les
persones que composen qualsevol “grup humà”: ³/R� TXH� HVWi�PX\� FODUR� HV� TXH� HO
OLGHUDJH�HV� IXQGDPHQWDO� SDUD� HO� IXQFLRQDPLHQWR� GH�XQD�RUJDQL]DFLyQ� FRPSXHVWD� SRU
LQGLYLGXRV� TXH� SHUVLJXHQ� REMHFWLYRV� SDUHFLGRV� \� TXH� DGHPiV� WLHQHQ� LQWHUHVHV
SHVRQDOHV�GLIHUHQWHV”. (ALVAREZ 1998:51)

CHAVARRIA i BORRELL, en el seu darrer treball també ens diuen: “(Q�HOV�VLVWHPHV
HGXFDWLXV� GHOV� SDwVRV� GHVHQYROXSDWV�� V¶DGPHW�� FDGD� YHJDGD� PpV�� OD� LPSRUWjQFLD� L
UHOOHYjQFLD� GH� OHV� IXQFLRQV� GLUHFWLYD� L� VXSHUYLVRUD� L� OD� LQFLGqQFLD� TXH� WHQHQ� HQ� HO
GHVHQYROXSDPHQW�L�HQ�OD�PLOORUD�GHO�VLVWHPD�HVFRODU���..” (CHAVARRIA, X i BORRELL,
E.1999: 9)

Així doncs la qualitat és una constant avui, també, en el món educatiu. LOPEZ
MOJARRO, en un altre text, també aposta decididament per qualitat i avaluació en les
seves obres: “&DOLGDG�HV�FRQFHSWR�QDWXUDO�\�SHUPDQHQWH��DVSLUDFLyQ��(Q�OD�DFWXDO�\�HQ
DQWHULRUHV� FLYLOL]DFLRQHV�� (Q� OD� GRFHQFLD� \� HQ� RWURV� iPELWRV� GH� OD� YLGD� GHO� KRPEUH�
&RQIHVDGD�R� LPSOtFLWD�� OD�FDOLGDG�HV�GHVHR�SHUPDQHQWH�� ,QFOXVR�DOOt�GRQGH�VH�QLHJD.”
(LOPEZ MOJARRO, 1999:12)

I, evidentment la 48$/,7$7�� LPSOLFD� $9$/8$&,Ï� La tasca directiva eficient, ha
d’estar al servei de la QUALITAT i, evidentment, ha d’implicar-se en una avaluació
contínua. Avaluació dels processos d’ensenyament, avaluació dels resultats
d’ensenyament i, com no, avaluació de la pròpia tasca directiva.

 $TXHVWHV�DFWXDFLRQV�VyQ�DYXL� LPSUHVFLQGLEOHV�SHU�D�PLOORUDU� OD�VDWLVIDFFLy� L� OD
FRQILDQoD� GHOV� QRVWUHV� XVXDULV. Usuaris d’un sistema educatiu obligatori. Usuaris
dels quals nosaltres tenim entre les mans, allò més preciat: els seus fills i filles,
veritables subjectes de l’ACTE EDUCATIU. Uns usuaris que, vulguem o no vulguem,
cada dia es tornen més exigents i demanden –també- majors nivells de QUALITAT.

E���/$�&5,6,�'(�/(6�',5(&&,216"

Realment, doncs, HQV� WUREHP�GDYDQW�XQD�VLWXDFLy�GH� ³FULVL� GLUHFWLYD´" GAIRIN i
VILLA no ho pensen així: ³����FRQVLGHUDPRV� TXH� QR� HV� DGHFXDGR� WUDWDU� GH
FRQFHSWXDOL]DU�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO�GH�OD�GLUHFFLyQ�FRPR�OD�CFULVLV�SRU�OD�TXH�DWUDYLHVD�OD
IXQFLyQ�GLUHFWLYD���VLQR�TXH�KDEUHPRV�GH�DGPLWLU�TXH�HO�HMHUFLFLR�GH�OD�GLUHFFLyQ�HV
SUREOHPiWLFR� �SHU� Vp�� HQ� FXDQWR� H[SUHVLyQ� \� XQ� SXQWR� GH� HQFXHQWUR� GH� P~OWLSOHV
LQWHUHVHV��GHPDQGDV�\�YROXQWDGHV�´�(GAIRIN i VILLA 1999:32) ±OD�QHJUHWD�pV�PHYD�

Per tant, seguint aquesta darrera idea, ens submergim més en la idea de pensar que
ens trobem dins un món que demanda tanta qualitat i que és tant exigent que, OHV
DFWXDOV� GLUHFFLRQV� QR� SRGHQ� GRQDU� UHVSRVWD� D� OHV� YHULWDEOHV� QHFHVVLWDWV� GHOV
XVXDULV. No és tant, doncs, una crisi directiva, sino un “sentir” inabarcable de totes les
funcions que se’ns encomanen.

Quàntes vegades no hem sentit comentaris que apunten que l’exigència per part dels
pares i mares (usuaris del sistema) és cada cop més forta. Ens trobem davant XQ
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S~EOLF�FDGD�FRS�PpV�H[LJHQW i que, cada cop demana més explicacions i demanda
més QUALITAT. Això que podria semblar no afectar al món educatiu -ja que és un bé

de primera necessitat-, ens està afectant també de ple. Si durant vuit cursos d’acció
directiva hagués recollit el conjunt de queixes generades per pares i mares –d’una
part- i el conjunt d’agraïments –per altra- com podeu imaginar la balança s’inclinaria
extremadament més cap el costat de les queixes.

Segurament, tothom que ha quedat content amb un centre educatiu, no ho expressa
directament ni ho fa públic fàcilment. És per això que nosaltres volem aprofundir en
aquest aspecte concret dels nivells de satisfacció, per tal de copsar l’opinió dels
nostres pares envers els nostres centres docents.

Perque WHQLP�� WHzULFDPHQW�� FHQWUHV� HGXFDWLXV� FRQWURODWV� VRWD� VWjQGDUV� GH
TXDOLWDW. Una qualitat, avalada per una AVALUACIÓ contínua, permanent, interna,
externa��������SHUz�VHJXLP�±VHPEOD�VHU��VHQVH�RIHULU��HQ�GHWHUPLQDWV�FHQWUHV��XQV
QLYHOOV�GH�TXDOLWDW� TXH�GRQLQ� SOHQD�6$7,6)$&&,Ï� L�&21),$1d$�DOV� XVXDULV 37.
Durant els cursos en què he estat dirigint un centre docent, sempre m’ha semblat no
tenir tots els recursos i mecanismes necessaris per poder oferir la màxima qualitat.
Serà, aquesta manca de satisfacció i confiança, deguda –precisament- a una manca
de qualitat? O bé hi ha una manca de lideratge directiu? O, fins i tot, podem pensar
que hi poden influir unes determinades modes, o tendències, per exemple?.....
A més a més, tenint en compte l’angoixa que provoca la recent baixada de la natalitat i
l’acumulació de centres docents -en determinades zones-, fent-se competència els uns
amb els altres (fins i tot dins el mateix ensenyament públic) no és menys cert que des
de la nostra posició directiva i amb la situació real en què ens trobem, molts cops no
podem actuar directament sobre aquells factors que –sembla lògicament- incideixen
en la millora d’aquests graus de satisfacció dels usuaris. $TXHVWD� VHQVDFLy
G¶LPSRWqQFLD� JHQHUDOLW]DGD� WDPEp� KD� HVWDW� XQD� FRQVWDQW� HQ� OHV� WUREDGHV� GH
GLUHFWRUV� L� GLUHFWRUHV en què, curs darrera curs, s’ha anat repetint el mateix. De
vegades, fins i tot, es parla de professionalitzar encara més la funció directiva, per
respondre a aquestes necessitats d’avui. Molts cops se sent a dir que el cal és fer
funcionar un centre docent com una empresa, amb directius professionals, que tinguin
un poder real per prendre decisions.
És totalment normal, tenint en compte la situació actual, que hagi una veritable crisi de
vocacions directives, malgrat les incentivacions econòmiques. A tothom li és realment
difícil exercitar un càrrec amb el què sap que estarà navegant per mar obert amb
diferents fronts38.

� Els alumnes
� Els companys/es
� Els pares i mares
� La Inspecció
� Els Ajuntaments
� Els Serveis Educatius
� Els Serveis Socials
� Altres Administracions
� Etc...

                                               
37 Voldria apuntar aquí que la insatisfacció detectada en determinats centres no sempre prové
d’una manca de qualitat implícita  del propi centre docent. Tots sabem que hi ha factors externs
que condicionen inequívocament determinades actuacions i moviments o “modes”  per part de
pares i mares alhora de triar i decidir el centre docent on portar els seus fills i filles.
38 En cap moment, però, volem dir que aquests fronts oberts siguin necessàriament angoixants.
L’exemple es posa –senzillament- per fer veure la quantitat d’aspectes que s’han de tractar des
de la direcció
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Esquema 8: Incidència de l’entorn en l’exercici de la direcció

Veiem el què ens diuen GLYHUVRV�DXWRUV respecte aquesta temàtica:

Manuel ALVAREZ, una persona que posseix una àmplia experiència en direcció de
centres docents i formació de directius, ens diu “+R\� \D� FDVL� QDGLH� VH� HVFDQGDOL]D
FXDQGR�R\H�KDEODU�GH� OD�QHFHVLGDG�GH�XQ� OLGHUD]JR�SHGDJyJLFR��FXDQGR�VH�GHILHQGH
XQ�SHUILO�PiV�SURIHVLRQDO�GH�GLUHFFLyQ�R�FXDQGR�VH�SURSRQH�TXH�HO�GLUHFWRU�\�VX�HTXLSR
UHFLEDQ� LQFHQWLYRV� HFRQyPLFRV� \� DGPLQLVWUDWLYRV� LPSRUWDQWHV� SRU� GHVHPSHxDU� XQD
IXQFLyQ�FRPSOHMD�” (MANUEL ALVAREZ, 1996b:7)

Malgrat aquesta necessitat, hem de tenir en compte el que ens deia en Serafí
ANTÚNEZ en la seva tesi doctoral de l’any 1991. Ja mostrava preocupació entorn a la
temàtica directiva i apuntava aquestes reticències envers la figura directiva: “SHUz
UHVXOWD� FXULyV� REVHUYDU� FRP� VyQ� HOV� FHQWUHV� HGXFDWLXV� WDO� YHJDGD� OHV� ~QLTXHV
RUJDQLW]DFLRQV�RQ�V¶REVHUYHQ� UHWLFqQFLHV�QRWDEOHV�TXDQ�V¶LQWHQWD�GHILQLU� R�HVSHFLILFDU
IXQFLRQV��3267(5� ������� DVVHQ\DOD� TXH� VyQ� HOV� KRVSLWDOV� MXQW� DPE� OHV� HVFROHV� OHV
RUJDQLW]DFLRQV�PpV�UHWLFHQWV�D�IHU�KR.” (ANTUNEZ, 1991:38-39 tesi doctoral inèdita)

MESTRES (1988) apunta: “OD� LPDWJH� GHO� GLUHFWRU� Wp� GLYHUVRV� FRPSRQHQWV� HQWUH� HO
SURIHVVRUDW�L�HQWUH�HOV�SURSLV�GLUHFWRUV��GHV�G¶XQD�DXWRULWDW�TXH�V¶KD�GH�UHEXWMDU��DO�OtGHU
VLQGLFDO� TXH� KD� GH� GHIHQGUH� HOV� GUHWV� GHO� SURIHVVRUDW�������7RW� DL[z� L� PpV� SRGHQ� VHU
FRPSRQHQWV� GH� OD� LPDWJH� GHO� GLUHFWRU�� LPDWJH� FRPSOH[D�� DPEtJXD�� FRQWUDGLFWzULD�
DPELYDOHQW” (a la tesi doctoral inèdita d’ANTUNEZ:1991:16)

LÓPEZ RUPEREZ, en parlar d’aquesta problemàtica, dóna una part de culpa a l’Estat:
“1R� VH� LQFOX\HQ� HQWUH� VXV� SROtWLFDV� GH� SHUVRQDO� �D� O¶(VWDW�� HO� UHFRQRFLPLHQWR� \� ODV
UHFRPSHQVDV��SRUTXH�HVD�PHQWDOLGDG�GH�PDQDJHU�TXH�VXSRQH�HO�DOLHQWR��OD�YDORUDFLyQ
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HQ� SULYDGR� \� HQ� S~EOLFR� GHO� LQGLYLGXR� TXH� ULQGH� HVWi� IXHUD� GH� ORV� KiELWRV� \� ODV
SUHYLVLRQHV�GHO�(VWDGR��..”39 (LOPEZ RUPEREZ,  1994:76)

Veiem doncs, com la tasca directiva no s’acaba de situar en el lloc adequat, per estar a
l’alçada de les circumstàncies. Diversos autors ja ho venen apuntant des de fa temps.
I, les causes d’aquesta deserció i d’aquesta desil.lusió són moltes.

En els darrers informes del &216(-2� (6&2/$5� '(/� (67$'2 es remarquen i
s’analitzen objectivament les dades que demostren la manca de candidats/es a ocupar
càrrecs directius i, ens apunten com una de les causes, el fet de la darrera acreditació
amb la llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre (LOPAGCD):  “(O�&RQVHMR�(VFRODU�GHO
(VWDGR�FRQVWDWD�TXH�ODV�PRGLILFDFLRQHV�SODQWHDGDV�HQ�OD�/23(*�UHIHULGDV�D�OD�IXQFLyQ
GLUHFWLYD�QR�HYLWDQ�TXH�DxR�WUDV�DxR�GLVPLQX\D�HO�SRUFHQWDMH�GH�GLUHFWRUHV�HOHJLGRV�SRU
ORV�&RQVHMRV�(VFRODUHV��(VWH�&RQVHMR�(VFRODU�GHO�(VWDGR�LQVWD�D�ODV�$GPLQLVWUDFLRQHV
HGXFDWLYDV� D� TXH� UHWLUHQ� OD� FRQGLFLyQ� GH� CDFUHGLWDFLyQ�� SUHYLD� SDUD� SRGHU� RSWDU� D� OD
'LUHFFLyQ� GH� XQ� &HQWUR� \�� SRU� HOOR�� XQDV� PD\RUHV� FRWDV� GH� FDOLGDG� HGXFDWLYD”
(CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO, 1999:374)

És realment una cita important en tot aquest procès. D’una banda, sembla ser que
estàvem comprovant i demostrant la necessitat de professionalitzar la figura directiva
dins d’un món educatiu canviant i, amb unes necessitats específiques d’autonomia
creixents. I, d’altra, el Consejo Escolar del Estado, sembla voler donar un pas enrera
en la qüestió de la professionalitació. Veiem el què ens diu en l’informe del curs
1998/1999: “(O� &RQVHMR� (VFRODU� GHO� (VWDGR� FRPSUXHED�� XQ� DxR�PiV�� OD� LQVXILFLHQWH
SDUWLFLSDFLyQ�GHO�&RQVHMR�(VFRODU�GH�ORV�FHQWURV�HQ�OD�HOHFFLyQ�GHO�GLUHFWRU�R�GLUHFWRUD
HQ�ORV�FHQWURV�S~EOLFRV��$XQTXH�HQ�ORV�GH�(GXFDFLyQ�3ULPDULD�KD�PHMRUDGR�DOJR�±GHO
��������DO�������HQ�ORV�GH�6HFXQGDULD�HV�PX\�SUHRFXSDQWH�±GHO��������DO�������
(O�&RQVHMR�(VFRODU�GHO�(VWDGR�FRPSUXHED�FRPR�FRQWLQ~D�GLVPLQX\HQGR�HO�Q~PHUR�GH
GLUHFWRUHV� HOHJLGRV� SRU� ORV� &RQVHMRV� (VFRODUHV�� DQWH� OD� IDOWD� GH� FDQGLGDWRV�� (V
HYLGHQWH� TXH� OD� QRUPDWLYD� H[LVWHQWH� SDUD� OD� HOHFFLyQ� GH� GLUHFWRU� R� GLUHFWRUD� GH� ORV
FHQWURV�� GHULYDGD� GH� OD� /23(*�� QR� HVWi� UHVXOWDQGR� HIHFWLYD�� SRU� OR� TXH� HO� &RQVHMR
(VFRODU�GHO�(VWDGR��LQVWD�DO�0(&�SDUD�TXH�OD�PRGLILTXH�
$VLPLVPR�� HVWH� &RQVHMR� XUJH� D� ODV� $GPLQLVWUDFLRQHV� HGXFDWLYDV� \� D� ODV
2UJDQL]DFLRQHV� 6LQGLFDOHV� D� TXH� DQDOLFHQ� HO� SURFHVR� GH� HOHFFLyQ� UHJXODGR� HQ� OD
/23(*� ±HVSHFLDOPHQWH� OD� H[LJHQFLD� GH� OD� DFUHGLWDFLyQ�� FRPR� FDXVDQWH� GH� HVWRV
UHVXOWDGRV�\�TXH��HQ�FRQVHFXHQFLD��DGRSWHQ�ODV�SURSXHVWDV�RSRUWXQDV�
3RU�HOOR�� LQVWD�D� ODV�$GPLQLVWUDFLRQHV�HGXFDWLYDV�D�SRQHU�FXDQWRV�PHGLRV�HVWpQ�D�VX
DOFDQFH� SDUD� KDFHU� HIHFWLYD� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GH� ORV� &RQVHMRV� (VFRODUHV� HQ� HVWD
HOHFFLyQ�FRQ�HO�FRQYHQFLPLHQWR�GH�TXH�GHEH�VHU�XQ�LQVXVWLWXLEOH�IDFWRU�GH�FDOLGDG�SRU�HO
FRPSURPLVR�TXH� VXSRQH�HVWD� SDUWLFLSDFLyQ”40 (CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO,
2000:381)

Com hem anat expressant, al llarg de la justificació d’aquest treball, dirigir un centre
docent no és tasca fàcil�� � /D� TXDQWLWDW� GH� IDFWRUV� TXH� LQIOXHL[HQ� HQ� OD� WDVFD
                                               
39 Aquesta problemàtica, no és específica del món educatiu, sino que és extensible a d’altres
àmbits de qualsevol administració, ja sigui estatal, autonòmica, municipal.... Malgrat tot, creiem
que –en els darrers temps- s’estan fent esforços importants per corregir aquestes situacions.
40 Aquests informes del CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO es contradiuen frontalment amb
l’esperit de la llei 9/1995. En la introducció de la Llei se’ns diu: “La elección del director debe
ser resultado de un procedimiento que asegure al máximo el acierto de la comunidad, de modo
que sean seleccionados para desempeñar la dirección los profesores más adecuados y mejor
preparados para realizar la tarea de dirección, al tiempo que se asegura un funcionamiento
óptimo de los equipos directivos y el ejercicio eficiente de las competencias que tienen
encomendadas”
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GLUHFWLYD�L�HO�IHW�GH�TXq�HO�SURGXFWH�TXH�RIHULP�DOV�QRVWUHV�XVXDULV�pV�WRWDOPHQW
,17$1*,%/(�� HQV� GRQD� XQD� FDSDFLWDW� GH� PDQLREUD� WDQW� H[WHQVD� TXH�� SHU
H[WHQVD��pV�UHDOPHQW�FRPSOH[D�L��GH�YHJDGHV��LQDEDUFDEOH�

Aquesta tasca directiva que hom empren amb tanta il.lusió un dia determinat i que, poc
a poc, s’adona i pren consciència de la duresa de les situacions amb què es troba i de
l’espiral inflacionista angoixant en què es va introduïnt.

Des dels CEIP fins als IES, pensem que la figura directiva pV�XQ�GHOV�FjUUHFV�DPE
PpV�UHVSRQVDELOLWDW� L�GH�PpV�GLILFXOWDW�GHO�6LVWHPD�(GXFDWLX. Tots estem d’acord
que, sense mestres i professors, no existirien ni l’escola ni els instituts, però no és
menys cert que, avui�� OD� QHFHVVLWDW� G¶XQD� FRRUGLQDFLy� PtQLPD� HQ� HOV� FHQWUHV
GRFHQWV�TXH�DVVHJXUL�XQ�IXQFLRQDPHQW�zSWLP�L�XQD�UDFLRQDOLW]DFLy�GH�UHFXUVRV�
WDQW�KXPDQV��FRP�PDWHULDOV��FRP�IXQFLRQDOV�pV�DEVROXWDPHQW�LPSUHVFLQGLEOH�

Jo mateix, en una comunicació presentada a St. Cugat del Vallès l’any 1995,
expressava:

³����XQD� GH� OHV� FDXVHV� IRQDPHQWDOV� G¶KDYHU� DUULEDW� D� DTXHVWD� VLWXDFLy� GH
GHVHQFtV� ±QR� SHU� DL[z� FDzWLFD�� HUD� O¶DFWXDO� PRGHO� G¶(48,36� ',5(&7,86�� (OV
'LUHFWRUV�HV��DYXL��VyQ�HQ�FULVL��(OV�(TXLSV�'LUHFWLXV��GDYDQW�HO�UHSWH�GH�OD�UHIRUPD��HQV
WUREHP�DJDIDWV� HQWUH� DOOz� TXH� VRP�±H[HFXWRUV��� DOOz� TXH�HQ�GLHP�HO�PDUF� OHJDO� ±OHV
OOHLV���L�OD�UHDOLWDW�IXQFLRQDO�L�GLjULD�D�O¶HVFROD�±DTXHVW�PHVWUH�DUWLVWD�TXH�pV�UHVSRQVDEOH
±D�OD�IL��GH�OD�TXDOLWDW�GH�O¶HQVHQ\DPHQW��eV�XQD�WHUQD�GLItFLO�GH�FRRUGLQDU�´�(TARRAGO,
Josep-R. 1995:99)

L’any 1995 ja posava damunt la taula aquesta preocupació envers la tasca directiva.

Peró no cal anar tant lluny per manifestar aquesta problemàtica:

³6H� KDQ� UHDOL]DGR� QXPHURVRV� HVWXGLRV� HQ� ORV� TXH� VH� DQDOL]DQ� ODV� UD]RQHV� TXH� ORV
GLUHFWRUHV�DGXFHQ�SDUD�QR�SUHVHQWDUVH�DO�FDUJR�GLUHFWLYR��R�ORV�PRWLYRV�SDUD�QR�TXHUHU
PDQWHQHUVH� HQ� HO�PLVPR�� 3XHGHQ� OHHUVH� HQ� ODV� $FWDV� GHO� ,� &RQJUHVR� ,QWHUQDFLRQDO
VREUH� 'LUHFFLyQ� GH� &HQWURV� 'RFHQWHV� �3DVFXDO� L� 9LOOD�� ������ DOJXQRV� HVWXGLRV
UHDOL]DGRV�HQ�(VSDxD� VREUH�HO� WHPD´� �VILLARDON, Lourdes  i VILLA, Aurelio 1996:
327 –dins les actes del II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DIRECCION DE
CENTROS DOCENTES 1996)

La problemàtica real existeix i, en el mateix article, apunta quatre raons fonamentals
per explicar aquesta manca de motivació. Segons VILLARDON i VILLA, citant
“HANSON i ULRICH (1990):

� $QWH�WRGR�� OD�IDOWD�GH� LQFHQWLYRV��D�FDPELR�GH�WRGRV� ORV�TXHEUDGHURV
GH�FDEH]D�HO�GLUHFWRU�VROR�UHFLELUi�XQ�PRGHVWR�HVWLSHQGLR��

� (O�KHFKR�GH�TXH�XQ�SURIHVRU�SDVH�D�GLUHFWRU�GH�XQ�FHQWUR�OH�FRQYLHUWH�
GH� UHSHQWH�� HQ� XQD� ILJXUD� GH� DXWRULGDG� TXH� VXSHUYLVD� D� VXV� SURSLRV
DPLJRV�DV�\�FROHJDV��OR�TXH�OH�VXSRQH�XQ�VHULR�SUREOHPD�

� /D� DPELJ�HGDG� TXH� URGHD� DO� PDQGDWR� GH� ORV� QXHYRV� GLUHFWRUHV�
GHELGR�D�OD�IDOWD�GH�FODULGDG�GHO�SDSHO�GLUHFWLYR�

� /D�WHQVLyQ�GH�HQFRQWUDUVH�DWUDSDGR�HQWUH�ODV�GHPDQGDV�FRQIOLFWLYDV�GH
ODV� DOWDV� LQVWDQFLDV�����SRU� XQD�SDUWH� \� GH� ORV� SURIHVRUHV� \�PLHPEURV
GHO�&RQVHMR�(VFRODU��SRU�RWUD´��LEtGHP�SjJ������
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Ara però, SRGHP� DVVHJXUDU� REMHFWLYDPHQW� TXH� OHV� GLIHUHQWV� DGPLQLVWUDFLRQV
HGXFDWLYHV� �KDQ� DQDW� LQWURGXwQW� OHJLVODFLy� TXH�KD� DQDW� VHPL�SURIHVVLRQDOLW]DQW
DTXHVWD�WDVFD�GLUHFWLYD. La darrera llei que trobem a Catalunya que vol “contentar” i
“incentivar” la tasca directiva és la que contempla l’assoliment d’una part del
complement directiu a totes aquelles persones que hagin exercit aquest càrrec.
Concretament O¶2UGUH�GH���GH�JHQHU�GH����� (DOGC de 22.1.2001), per la qual es
regula el procediment de valoració de l’exercici de càrrec de director/a dels centres
docents públics.

Volem dir amb això que V¶HVWj� UHDOLW]DQW� XQ� HVIRUo� LPSRUWDQW� SHU� SDUW� GH� OHV
DGPLQLVWUDFLRQV� SHU� GLJQLILFDU� L� SURIHVVLRQDOLW]DU� DO� Pj[LP� DTXHVWD� WDVFD�
Pensem però que –com hem pogut comprobar en els mateixos informes del Consejo
Escolar del Estado- encara no es veu una sortida clara .

En una publicació recent del mateix Departament d’Ensenyament, llegim: ³/D
FRPSOH[LWDW�GH� OD�GLUHFFLy�pV�XQ�UHIOH[�GH� OD�VLWXDFLy�HQ� OD�TXDO�HV�WURED��HQ� WDQW�TXH
QH[H� G¶XQLy� HQWUH� O¶$GPLQLVWUDFLy�(GXFDWLYD� �DPE� XQD� OzJLFD� GH� WLSXV� EXURFUjWLF�� L� OD
FRPXQLWDW�HVFRODU�������'HV�G¶DTXHVWD�SHUVSHFWLYD�� OD�GLUHFFLy�VRYLQW�UHS�UHTXHULPHQWV� L
SUHVVLRQV�TXH�VyQ�GH�QDWXUDOHVD�FRQWUDGLFWzULD�����´�(TEIXIDO, Joan i altres 1999: 15)

Fixem-nos bé amb aquesta afirmació de Teixidó: “la direcció sovint rep requeriments i
pressions que són de naturalesa contradictòria”. Vol dir això que els objectius de la
tasca directiva no estan ben marcats? Que la tasca directiva en si, no té unes fites
clares? Que ens trobem davant un càrrec que no es pot desenvolupar amb tota la seva
dimensió, degut a múltipes qüestions?....

Ens fan pensar molt totes aquestes referències bibligràfiques que confirmen i
reafirmen un pensament real que, durant nou  cursos d’exercici he tingut. 0ROWV�FRSV�
KRP�³FDX´�GH�FDVXDOLWDW�HQ�OD�GLUHFFLy�G¶XQ�FHQWUH�GRFHQW�S~EOLF. De vegades és
triat pel Claustre de Professors/es. D’altres, és nomenat per la mateixa Administració.
6LJXL�FRP�VLJXL�� OD�FULVL�HVWj�VHUYLGD. Però, pregunta indefugible: FRP�SRGHP�IHU
SHUTXq�DTXHVWD�WDVFD�GLUHFWLYD��VLJXL�TXHOFRP�PRWLYDQW�L�SXJXL�JDXGLU�G¶XQ�FHUW
SUHVWLJL�L�UHFRQHL[HPHQW�SURIHVVLRQDO"

Vull dir amb això que la única manera possible d’endegar una nova manera de pensar,
noves il.lusions a un centre docent, engrescar –en definitiva- tot un grup humà, és
WUHEDOODU�SHU�SURMHFWHV. Uns projectes que es marquin unes fites molt concretes i molt
reals. Deixem a banda utopies i irrealitats. Toquem de peus a terra i fem de les nostres
escoles i dels nostres instituts, centres educatius emmarcats en uns projectes clars
que vetllin per la qualitat. 8QD�TXDOLWDW�GH�WUHEDOO�DYDOXDEOH� Avaluable, evidentment,
per part de tota la FRPXQLWDW�HGXFDWLYD�TXH�pV�D�TXL�HQV�GHYHP.

F��(/6��868$5,6�'(/�6,67(0$�('8&$7,8
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$TXHVWD� FRPXQLWDW� HGXFDWLYD� D� TXL� HQV� GHYHP�� VyQ� HOV� QRVWUHV� XVXDULV� PpV
SURSHUV� Evidentment que el concepte usuari, en aquest cas, podria ser definit més
DPSOLDPHQW�� Segons el DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA de l’Institut
d’Estudis Catalans, usuari –ària: ³4Xp�Wp�GUHW�G¶XVDU�XQD�FRVD�G¶DOWUL��4XH�XVD�DOJXQD
FRVD��DOJXQ�VHUYHL��HVS��3~EOLF��P��,�I��3HUVRQD�TXH�UHS�R�XWLOLW]D�XQ�VHUYHL´��

Tots i totes –els qui utilitzem els centres d’ensenyament- som usuaris del sistema
educatiu. Si analitzem àmpliament aquest concepte, podem pensar que tota la societat
és usuària del sistema educatiu. Sembla ser, segons demostrarem a partir d’ara, que
tota la societat necessita el )(7� ('8&$7,8. És quelcom imprescindible en tota
societat avançada un sistema educatiu ferm, consolidat, de qualitat màxima....per tant,
tota la societat n´és usuària. Com ens diu PEREZ DIAZ: ³����O¶HGXFDFLy�pV��HQ�SDUW��DPE
DOWUHV� FRVHV� �SRWVHU�PpV� LPSRUWDQWV��� WDPEp�� XQ� LQVWUXPHQW� CTXH� SRW� SHUPHWUH� D� OHV
QDFLRQV�FRPSHWLU�DYDQWDWMRVDPHQW�HQ� OD�QRYD�HFRQRPLD�PXQGLDO� L�DIURQWDU�HOV� UHSWHV
TXH� UHSUHVHQWHQ� OD� LQFRUSRUDFLy� GH� OHV� QRYHV� WHFQRORJLHV� L� OD� JOREDOLW]DFLy��+DOVH\�
/DXGHU��%URZQ�L�:HOOV��������������´�(PEREZ DIAZ, Víctor; RODRIGUEZ, Juan Carlos;
SANCHEZ FERREZ, Leonardo 2001: 22)

OCTAVI FULLAT també ens fa apronfundir en la definició de fet educatiu: ³/D
HGXFDFLyQ� HV� LQPHPRULDO�� FRPR� HO� VHU� KXPDQR������/D� HGXFDFLyQ�� PLUDGD� HQ� VX
JOREDOLGDG� KLVWyULFD�� HV� TXHKDFHU� LQWHUPLQDEOH� SRU� PX\� D\XGDGD� TXH� HVWp� SRU� OD
WHFQRORJLD�´ (FULLAT, Octavi 2000: 23)

En la mateixa “Exposición de motivos de la Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes” es diu
textualment: ³(O� SURJUHVR� HTXLOLEUDGR� GH� XQD� VRFLHGDG� GHPRFUiWLFD�� VX� ELHQHVWDU
HGXFDWLYR�\�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�LQGLYLGXDO�GH�VXV�FLXGDGDQRV�VRQ�IUXWR�GHO�GHVDUUROOR�GH
OD�HGXFDFLyQ��HQ�VXV�GLVWLQWRV�QLYHOHV��&RQVFLHQWHV�GH�HOOR�� ODV�VRFLHGDGHV�H[LJHQ�GH
PRGR�FUHFLHQWH�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�HGXFDWLYRV��\�VX�IRPHQWR�\�VDOYDJXDUGLD�SRU�SDUWH
GH� ODV� DGPLQLVWUDFLRQHV� S~EOLFDV� KDQ� YHQLGR� D� IRUPDU� SDUWH� GH� ODV� SURSLDV
UHVSRQVDELOLGDGHV� GH� pVWDV´ (LEY ORGANICA DE LA PARTICIPACION, LA
EVALUACIÓN Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES 1999:9)

L’informe internacional de l’OCDE també incideix en la importància de l’escola dins la
societat: ³/D�HVFXHOD�HV�HO�EODQFR�REYLR�GH�ODV�FUtWLFDV�FXDQGR�pVWDV�VXUJHQ�SXHVWR�TXH
VH� WUDWD�GH� OD� LQVWLWXFLyQ�TXH�KD�DGTXLULGR�XQD�DPSOLD� UHVSRQVDELOLGDG�S~EOLFD� SRU� HO
FXLGDGR�\� OD�VRFLDOL]DFLyQ�GH� ORV�SHTXHxRV��D�PHQXGR�GH�EXHQ�JUDGR��HQ�iUHDV�TXH
DQWHV�SHUWHQHFtDQ�D�ODV�IDPLOLDV��ODV�LJOHVLDV�\�ODV�FRPXQLGDGHV�´ (OCDE 1991:32)

Un estudi de la “Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía” remarca
aquesta idea: ³'HVGH� OD� LQVWDXUDFLyQ� GH� OD� HVFRODUL]DFLyQ� XQLYHUVDO� HQ� OD� SUiFWLFD
WRWDOLGDG� GH� ODV� VRFLHGDGHV� GHVDUUROODGDV�� VXHOH� VHU� XQD� FXHVWLyQ� DVXPLGD� HO
LPSRUWDQWH� SDSHO� TXH� WLHQH� OD� HVFXHOD� FRPR� LQVWDQFLD� VRFLDOL]DGRUD� DxDGLGD� D� OD
IDPLOLD�´ (FERNANDEZ, M i PEREZ, M (1999: 7-8)

En una publicació de la FaPaC de l’any 1995, editada en els seus vint anys
d’existència, es remarca també la importància de l’educació en la societat actual: ³(O
JUDX�GH�EHQHVWDU� L�GH�FRPSHWLWLYLWDW�G¶XQ�SDtV�HVWj�HVWUHWDPHQW� OOLJDW�D� OD�TXDOLWDW�GHO

                                               
41 Pàgina 1839
42 HALSEY, A.H.; HUGH LAUDER; PHILLIP BROWN i AMY STUART WELLS. 1999: 7KH
WUDQVIRUPDWLRQ� RI� HGXFDWLRQ� DQG� VRFLHW\�� DQ� LQWURGXFWLRQ� a A.H. Halsey, Hugh Lauder, Phillip
Brown i Amy Stuart Wells, (GXFDWLRQ��FXOWXUH��HFRQRP\��DQG�VRFLHW\��Oxford: Oxford Universitu
Press, pp. 1-44
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VLVWHPD� HGXFDWLX�� (OV� SDwVRV� FDSGDYDQWHUV� HQ� HO� SDQRUDPD� HFRQzPLF� PXQGLDO� KR
VDEHQ�PROW�Ep�L�DFWXHQ�HQ�FRQVHT�qQFLD�´ (FaPaC, 1995: 15)

Arribem, fins i tot, al següent nivell en quant a la necessitat del fet educatiu: ³/D
HGXFDFLyQ�HV�XQ�LQVWUXPHQWR�QHFHVDULR�WDQWR�SDUD�OD�VXSHUYLYHQFLD�GHO�LQGLYLGXR�FRPR
SDUD�OD�GHO�JUXSR��(Q�HIHFWR�VLQ�OD�HGXFDFLyQ�QR�VH�SXHGHQ�DGTXLULU�ORV�FRQRFLPLHQWRV
�VDEHU��� ORV� SURFHGLPLHQWRV� �VDEHU� KDFHU�� \� ODV� HVWLPDFLRQHV� �YDORUDFLRQHV�� TXH� VRQ
QHFHVDULRV�SDUD�YLYLU�HQ�FXDOTXLHU�FRQWH[WR´ (MARTINEZ MUT, Bernardo 1997: 27-28)

Tot aquest anàlisi bibliogràfic ens ha permès fer un viatge demostratiu de la
importància del fet educatiu i dels centres d’ensenyament en la nostra societat actual,
plentejats tots des de perspectives diferents.

Per tant, des d´un punt de vista genèric, podem pensar realment que OD� VRFLHWDW
1(&(66,7$� HO� IHW� HGXFDWLX per sobreviure. Vull dir que, ara mateix, no podríem
entendre la societat sense l’educació. Igualment tampoc podríem entendre l’educació
sense la societat. L’INCE ens remarca clarament aquesta idea�� ³(Q�HVWH�FRQWH[WR�� OD
HGXFDFLyQ� DSDUHFH�� LQHYLWDEOHPHQWH�� FRPR� XQ� HOHPHQWR� FODYH� DO� TXH� OD� VRFLHGDG
DFWXDO�KD�HQFDUJDGR�OD�IRUPDFLyQ�GH�ORV�IXWXURV�FLXGDGDQRV�\�WUDEDMDGRUHV�HQ�DTXHOODV
FXDOLGDGHV�\�KDELOLGDGHV�TXH�KR\�HQ�GtD�VH�SUHFLVDQ�´ (INCE-MEC 1999:8)

És aquest terreny ampli el què realment fa que la nostra investigació hagi hagut de
centrar-se rapidament en algun dels diversos àmbits d’aquesta societat que demanda
una qualitat educativa. 'HOLPLWDU� O¶REMHFWH� G¶HVWXGL� KD� HVWDW� XQ� GHOV� PpV� JUDQV
UHSWHV a l’hora de posar-nos a treballar.

Trobem seguidament diferents autors que ja GHOLPLWHQ�PpV�HVSHFtILFDPHQW� O¶jPELW
GHO�TXq�FRQVLGHUHP�XVXDULV�del sistema educatiu:

³(Q� HGXFDFLyQ� VH� FRQVLGHUD� FOLHQWH� �XVXDULR�� DO� DOXPQR� \� D� VX� IDPLOLD�´ (ALVAREZ
1998:18)

GENTO també delimita a qui s’ha d’orientar la prestació del servei educatiu: ³6H
UHFRQRFH� TXH� XQD� LQVWLWXFLyQ� HGXFDWLYD� GH� FDOLGDG� VH� RULHQWD� HVHQFLDOPHQWH� D� OD
SUHVWDFLyQ�GHO�PHMRU�6(59,&,2�$�686�$/80126��HVWD�MXVWLILFDFLyQ�VH�FRPSOHPHQWD
FRQ�OD�TXH�SURFHGH�GH� OD�SUHRFXSDFLyQ�SRU� OD�VDWLVIDFFLyQ�GHO�UHVWR�GHO�SHUVRQDO�TXH
WUDEDMD� HQ� HO� FHQWUR�� 3XHVWR� TXH� WRGRV� ORV� PLHPEURV� GH� OD� LQVWLWXFLyQ� DFHSWDQ� OD
UHVSRQVDELOLGDG�GH�SUHVWDU�HO�PHMRU�VHUYLFLR�SRVLEOH� �SULPHUR�D� ORV�DOXPQRV�� OXHJR�DO
UHVWR�GHO�SHUVRQDO�GHO�FHQWUR��\��HQ�ILQ��D�WRGD�OD�FRPXQLGDG�D�OD�TXH�VLUYH��´ (GENTO,
Samuel 1998:9-11)

Luís Maria HUETE posa un exemple prou significatiu respecte a les relacions entre
clients i usuaris en un centre educatiu: ³3RU� PX\� EXHQD� TXH� VHD� OD� FODVH� TXH� VH
LPSDUWD��VL�HO�FOLHQWH�VH�HQFXHQWUD�FRQ�XQ�SURIHVRU�GHVDJUDGDEOH�\�HFKD�HQ�IDOWD�DOJ~Q
GHWDOOH�VLPSiWLFR��SUREDEOHPHQWH�VH�OOHYH�XQD�LPSUHVLyQ�EDVWDQWH�QHJDWLYD�GHO�FHQWUR
HGXFDWLYR�´�(HUETE, Luís María 1996:9)

Anem doncs, esbrinant la importància d’aquest petits detalls que, de vegades, no
cuidem als centres docents i que són els que realment impacten a l’usuari/client.

Per tant, lligat amb això ³(QWHQGHPRV� SRU� HYDOXDFLyQ�� HQ� HO� FRQWH[WR� GH� JHVWLyQ� GH
FDOLGDG� DO� TXH� HVWDPRV� UHILULpQGRQRV�� OD� YDORUDFLyQ� VLVWHPiWLFD� GHO� VHUYLFLR� TXH
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RIUHFHPRV�PHGLGR�HQ�VDWLVIDFFLyQ�R� LQVDWLVIDFFLyQ�GH� ORV�XVXDULRV�\� OD� FRQVHFXFLyQ
GH�ORV�REMHWLYRV�LQVWLWXFLRQDOHV�SURSXHVWRV´ (ALVAREZ, Manuel 1999:5)

Tenim clar, doncs, que la qualitat va lligada a la satisfacció/insatisfacció dels usuaris, a
més de la consecució dels objectius proposats.

Esquema 9: L’acció educativa i la seva incidència en la satisfacció dels usuaris

És molt important doncs, que aquesta VDWLVIDFFLy� JHQHUDGD� SHU� XQD� ERQD� DFFLy
HGXFDWLYD� HV� SXJXL�PDQWLQGUH� HQ� WRWV� HOV� FHQWUHV� GRFHQWV� S~EOLFV� Creiem que
moltes vegades, en determinats centres docents hi ha bones accions educatives,
tasques directives eficients però no s’aconsegueix un alt grau de satisfacció. De fet,
impregnar un centre docent de qualitat total, no és tasca fàcil. Molts autors han
treballat aquest tema i la complexitat que genera és important��³/D�LGHD�GH�OD�&DOLGDG
7RWDO� KD� QDFLGR� HQ� HO� PXQGR� HPSUHVDULDO� �-DSyQ� SULPHUR�� ((88� GHVSXpV�� \� DKRUD
(XURSD���XQ�PXQGR�VLQ�IURQWHUDV��HQ�HO�TXH�OD�FRPSHWLWLYLGDG��HO�VHU�PHMRUHV��VH�UHILHUH
D�ORV�VHUYLFLRV�TXH�VH�RIUHFHQ�D�OD�VRFLHGDG�����7RGRV�ORV�HVSHFLDOLVWDV�HQ�&DOLGDG�7RWDO
VRQ� FRQVFLHQWHV� GH� OD� GLILFXOWDG� GH� WUDVSDVDU� HO� QXHYR� PRGHOR� D� ORV� VLVWHPDV� GH
HGXFDFLyQ�DFWXDOHV�´ (MUNICIO, Pedro 1995:3)

³([LVWH�SRFD�OLWHUDWXUD�VREUH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�740��*HVWLyQ�GH�OD�&DOLGDG�7RWDO��HQ
ODV�HVFXHODV�DXQTXH�H[LVWHQ�UHGHV�GH�FHQWURV�TXH�XWLOLW]DQ�ORV�SULQFLSLRV�GH�OD�740����´
(WILLIAMS, John i WATSON, Leonard 1995:11)

48$/,7$7
12

48$/,7$7

6$7,6)$&&,Ï
,16$7,6)$&&,Ï

$&&,Ï
('8&$7,9$
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���(OV�DOXPQHV�FRP�D�XVXDULV�GLUHFWHV

Evidentment, aquells que UHEHQ� GLUHFWDPHQW� O¶DFFLy� HGXFDWLYD� VyQ� HOV� DOXPQHV.
Aquests nens i nenes, nois i noies que tenim als CEIP i als IES. Ells són els veritables
subjectes del fet educatiu i són els que reben totes aquelles accions positives o
negatives de la institució educativa en general o, del/s mestre/s i/o professor/s en
particular. Tothom té clar que, pensar un centre educatiu, sense pensar en els usuaris
directes del mateix és absolutament erroni. És per això que, aquesta qüestió, no es pot
obviar mai.

(Q� HOV� PDWHL[RV� SODQV� G¶$FFLy� 'LUHFWLYD�� que vàrem presentar durant els vuit
cursos d’acció directiva, era una constant període darrera període: O¶('8&$&,Ï�GHOV
QRVWUHV� DOXPQHV com quelcom inherent a la nostra tasca. Evidentment que en els
nostres Plans d’Acció Directiva vàrem incloure tota una sèrie d’apartats per tractar
globalment el centre. Però, OD�FRQVWDQW�HUD�VHPSUH�HO�)(7�('8&$7,8: EDUCAR.

Segons el premi ()40�HXURSHX�D�OD�TXDOLWDW, la ³6$7,6)$&&,Ï1�'(/�&/,(17(��HV
HO� FULWHULR�PiV� YDORUDGR�SRU� OD�()40�FRQ�����SXQWRV�VREUH�������(Q� HGXFDFLyQ� VH
FRQVLGHUD�FOLHQWH�DO�DOXPQR�\�D�VX�IDPLOLD´�(ALVAREZ, M. 1998:18)

ALVAREZ,  doncs, considera ³FOLHQW� HGXFDWLX´� D� O¶DOXPQH� ±HQ�SULPHU� OORF�� L� D� OD
VHYD�IDPtOLD�

Aquest fet però, ens porta a una reflexió ben profunda. 6L�O¶DOXPQH�pV�O¶XVXDUL�GLUHFWH
L� OHV� IDPtOLHV�SUHQHQ�FRP�D� UHIHUqQFLD� DOOz�TXH� O¶DOXPQH�H[SOLFD�GHO� VHX�FHQWUH
HGXFDWLX�� SRGHP� UHDOPHQW� HVWDEOLU� TXH� DTXHOO� FHQWUH� TXH� SURYRTXL� XQD� PDMRU
VDWLVIDFFLy�DOV�DOXPQHV�pV�XQ�FHQWUH�DPE�DOWD�TXDOLWDW" O bé: hem de guiar-nos
solsament pels criteris de “satisfacció dels alumnes”, donat que ells són els veritables
subjetes del fet educatiu?

Creiem, naturalment que GH� FDS� PDQHUD� HO� QRVWUH� REMHFWLX� KD� G¶DQDU� ±~QLFD� L
H[FOXVLYDPHQW�� FDS� D� OD� VDWLVIDFFLy� GHOV� DOXPQHV. Sabem, amb tota probabilitat,
que els pares i mares pregunten sovint als seus fills i filles sobre el seu grau de
satisfacció a l’escola o a l’institut. I, sabem que moltes vegades els pares i les mares
reben unes informacions no totalment certes d’allò que passa als centres educatius.
Moltes vegades aquestes apreciacions subjectives dels pares i mares (extretes d’una
primera opinió donada pels alumnes) és font de conflicte immediat.
És per això que FUHLHP�TXH�OD�³VDWLVIDFFLy�GHOV�DOXPQHV´�FRP�D�XVXDULV�GLUHFWHV
GHO�VLVWHPD�HGXFDWLX��KD�GH�VHU�SUHVD�DPE�WRWD�XQD�VqULH�GH�FRQVLGHUDFLRQV�TXH
QR�HQV�IDFLQ�DFWXDU�VROVDPHQW�HQ�DTXHVW�jPELW�

Al llarg dels resultats d’aquest treball de recerca que tenim a les mans, podrem veure
quina importància donen els jutges-experts de la nostra investigació a la satisfacció
dels alumnes, a l’hora de valorar un centre educatiu, en quant a nivells de
satisfacció/confiança percebuts.

G��/$�6$7,6)$&&,Ï�'(/6�868$5,6

                                               
43 Pàgines 15 a 35 d’aquesta investigació.
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Estem d’acord en què la fita màxima i l’objectiu més important d’un centre educatiu és
('8&$5. Educació en el sentit més ampli de la paraula:

³+RP� SRW� SHQVDU� TXH� HODERUDU� HO� SURMHFWH� GHO� SURFpV� GH� JHVWLy� GLUHFWLYD� pV
TXHOFRP� IjFLO� SHUTXq�� D� OD� IL�� SRGULD� QR� FRPSURPHWUH� D� UHV�� $L[z�� pV� GHO� WRW� LQFHUW�
$TXHVW� SURMHFWH� TXH� WHQLX� D� OHV� PDQV� pV� WDQW� R� PpV� LPSRUWDQW� TXH� TXDOVHYRO� GHOV
SURMHFWHV�G¶HVFROD��SUHFLVDPHQW�SHUTXq�pV�HO�TXH�HQV�DQXQFLD�FRP�HV�FRRUGLQDUDQ�L�HV
JHVWLRQDUDQ�HOV�GLIHUHQWV�HOHPHQWV�GH�WRWD�XQD�&RPXQLWDW�(GXFDWLYD��GXUDQW�XQ�SHUtRGH
GH�TXDWUH�DQ\V��DERFDWV�WRWV�HOOV�FDS�HO�YHULWDEOH�REMHFWLX�G¶XQD�HVFROD��('8&$5´��

Malgrat tot, també podem considerar que un centre docent ha de tenir altres fites i
més, tenint en compte, la societat de la comunicació en què ens trobem immersos
avui. És per això que en tots els projectes de direcció s’ha anat reiterant la importància
de les UHODFLRQV�H[WHUQHV���O¶DWHQFLy�D�OD�FRQILDQoD�L�D�OD�VDWLVIDFFLy�GHOV�XVXDULV.
En el primer projecte, del curs 1992/1993 ja citava aquest objectiu:

³&RQVLGHUHP� TXH� (VFROD� KR� VRP� WRWV� L� WRWHV�� 0HVWUHV�� 3DUHV�� $OXPQHV�
3HUVRQDO� QR� GRFHQW�� ,�� FRQVLGHUHP�HOV� SDUHV� L�PDUHV� GHOV� QRVWUHV� DOXPQHV�� FRP� XQ
HOHPHQW� LPSRUWDQWtVVLP�SHU�JXDQ\DU�DTXHVW�UHSWH�±TXDVL� WUHQFDW�HQ�HOV�GDUUHUV�DQ\V�
G¶HGXFDU� HOV� QRVWUHV� ILOOV�HV�����3HU� DOWUD� EDQGD�� KHP� G¶HVWDU� REHUWV� L�� D� OD� YHJDGD
UHLYLQGLFDWLXV�DPE�WRWHV�DTXHOOHV� LQVWLWXFLRQV�TXH��G¶XQD�PDQHUD�R�DOWUD��SRGHQ� LQFLGLU
HQ�HO�ERQ�IXQFLRQDPHQW�GHO�FHQWUH��$MXQWDPHQW��HWF����7DPEp�LQWHQWDUHP�IHU�H[WHQVLEOH
DTXHVW� QXV� GH� UHODFLRQV� DPE� DOWUHV� HVWDPHQWV� FRP� 'LSXWDFLy�� &RQVHOO� &RPDUFDO�
(PSUHVHV� GHO� SROtJRQ�� DOWUHV� LQVWLWXFLRQV�������L�� FRP� QR�� HVWDEOLU� YLQFOHV� DPE� DOWUHV
FHQWUHV��PLWMDQoDQW�GLIHUHQWV�UHFXUVRV��LQIRUPjWLFD��PzGHP���HVSRUWV��FRUUHVSRQGqQFLD�
YLVLWHV����´��

Heu pogut comprovar com, aquesta “obsessió” per les relacions externes i el donar a
conèixer el centre és quelcom inherent a la nostra acció directiva. Pensem que donant
a conèixer l’escola es com aconseguim que els usuaris de la mateixa tinguin una
confiança més alta de la que tindríen, en veure cert hermetisme�� 1R� HQV� SRGUtHP
LPDJLQDU��DYXL��XQD�HVFROD�DwOODGD�GHO�VHX�HQWRUQ� Observem aquest gràfic:

                                               
44 CEIP LA CANONJA. PROJECTE DEL PROCÉS DE GESTIÓ DIRECTIVA. 1996/2000
(Josep-R. Tarragó/Antoni Borràs/Roser Lara) pàg. 2
45 CP LA CANONJA. El 92-93. LÍNIES D’ACTUACIÓ PEL CURS VINENT (Josep R.
Tarragó/Antoni Borràs/Roser Lara)

Es dona a
conèixer
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Esquema 10: Incidència del coneixement d’un centre en la confiança de l’entorn

Anem a refrendar-ho amb el què ens diuen diferents autors:

ALVAREZ en un article recent, fa referència a la satisfacció del client com a ciutadà:
“&DOLGDG�HV�XQ�FRQFHSWR�SROLVpPLFR��VXEMHWLYR�\��FRPR�WDO��SROpPLFR�SRU�VX�UHIHUHQFLD
REOLJDGD� D� OD� VDWLVIDFFLyQ� SHUVRQDO� TXH� SURYRFD� HQ� HO� XVXDULR� GHO� VHUYLFLR� R� HQ� HO
FOLHQWH�TXH�DFFHGH�D�XQ�SURGXFWR�” (ALVAREZ, Manuel 1999a:5)

LOPEZ RUPÉREZ en el seu llibre /D�JHVWLyQ�GH�OD�FDOLGDG�HQ�HGXFDFLyQ estableix, fins
i tot, un lligam entre qualitat-satisfacció-confiança:
“/RV�SDtVHV�PiV�GHVDUUROODGRV�HVWiQ�H[SHULPHQWDQGR�XQ�SURFHVR�GH�DXJH� LPSDUDEOH
HQ� OD� YDORUDFLyQ� VRFLDO� GH� OD� FDOLGDG�� &RPR� VL� GH� XQD� SDODEUD�PiJLFD� VH� WUDWDUD� HO
WpUPLQR� FDOLGDG� HYRFD� HQ� OD� PHQWH� GH� ODV� SHUVRQDV� OD� UHIHUHQFLD� D� XQ� YDORU
VHJXUR�����VHJ~Q� OD�SHUFHSFLyQ�GHO�FLXGDGDQR��VDWLVIDFHQ�VXV�H[SHFWDWLYDV�UD]RQDEOHV
KDFLpQGRORV�GLJQRV�GH�FRQILDQ]D.”(LOPEZ RUPEREZ,1994:11)

També HUETE ens parla de necessitats dels usuaris dels centres educatius: ³����OD
RIHUWD� TXH� SRQH� HQ� HO� PHUFDGR� ±VX� SURGXFWR��� HVWi� GRPLQDGD� SRU� LQWDQJLEOHV�
,QWDQJLEOHV�FX\R�YDORU�HV�SURSRUFLRQDO�D�ODV�QHFHVLGDGHV�TXH�UHVXHOYD�HQ�ORV�FOLHQWHV�\
D�ORV�FDPELRV�GHVHDGRV�TXH�RSHUH�HQ�ORV�PLVPRV.” (HUETE, Luís Maria, 1996:7)46

Rosa M. Laffite ens fa una bonica reflexió entorn a la direcció escolar, vista des d´un
punt de vista empresarial: ³���H[LVWH� OD� QHFHVLGDG� GH� ILMDU� SROtWLFDV�� REMHWLYRV� \
HVWDEOHFHU� SULRULGDGHV�� LQWURGXFLU� FDPELRV�� RUJDQL]DUVH�� GRWDU� D� ORV� GLYHUVRV� FDUJRV
FRQ�SHUVRQDV�LGyQHDV�\�GDUOHV�HO�VXILFLHQWH�DSR\R�D�ILQ�GH�TXH�SXHGDQ�FXPSOLU�FRQ�VX
FRPHWLGR�” (LAFITTE,  Rosa M 1996:18)

                                               
46 Luís Maria HUETE és Llicenciat en dret. Màster en economia i direcció d’empreses per
l’IESE. Doctor en Administració d’empreses per BOSTON University. Investigador en la Harvard
Bussines Scholl i Professor del IESE Consulting
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Com veien, anem trobant –fent una esmerada recerca i sel.lecció per la bibliografia
específica- diversos autors que ens plantegen de debó els termes de satisfacció dels

clients, dirigint una escola des d’uns paràmetres de QUALITAT TOTAL, etc...

És certament una incongruència pensar que ens podem allunyar d’aquests paràmetres
quan, sovint, al costat del nostre centre docent hi ha altres centres que utilitzen –
evidentment- totes les estratègies possibles per captar i mantindre alumnes.

0DOJUDW�WRW��KL�KD�DOJXQV�DXWRUV�TXH�QR�YHXHQ�DPE�ERQV�XOOV�DTXHVWD�LQWURGXFFLy
DOV�FHQWUHV�GRFHQWV�GH�FHUWV�SDUjPHWUHV�GHO�PyQ�GH�O¶HPSUHVD�L�GHO�PHUFDW�OOLXUH
L�FRPSHWLWLX. Creiem que, des d’un punt de vista objectiu, és necessari citar-los per
gaudir al màxim de les opinions de tothom.

 “/D�SUHJXQWD�TXH�VH�SODQWHD�HV�VL�HQ�HGXFDFLyQ�H[LVWH�XQ�YHUGDGHUR�PHUFDGR�R�VL� OD
DSDULHQFLD�GH�DOJXQR�GH�VXV�PHFDQLVPRV�HQFXEUH�RWURV�REMHWLYRV�PiV�LQFRQIHVDEOHV.”
(GIMENO SACRISTAN, J. 1998:300)

També ANTÚNEZ en el seu darrer llibre posa de manifest, per una part, la necessitat
d’optimitzar la tasca directiva mirant al món no educatiu, però amb certes reticències.
Llegim-ho: “$�PHQXGR�VH�QRV�GLFH�� COD�HVFXHOD�GHEH� IXQFLRQDU�FRPR�XQD�HPSUHVD�R
CKD\�TXH�DSUHQGHU�GH�ODV�HPSUHVDV��H�LPLWDUODV���&RPR�FRQVHFXHQFLD��IUHFXHQWHPHQWH
QRV�HPSHxDPRV�HQ�TXHUHU�WUDVSDVDU�GLUHFWDPHQWH��VLQ�PiV�PDWLFHV��ODV�VROXFLRQHV�\
SUiFWLFDV�GH�RUJDQL]DFLyQ�\�GH�GLUHFFLyQ�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�QR�HGXFDWLYDV�D�QXHVWUDV
SUiFWLFDV�HVFRODUHV.” (ANTUNEZ, Serafín 2000: 46)

Ara bé, OD� YROXQWDW� GHO� PDWHL[� 'HSDUWDPHQW� G¶(QVHQ\DPHQW� VHPEOD� TXH
V¶HQFDPLQD� FDS� D� XQV� QRXV� YDORUV� EDVDWV� HQ� HO� WUHEDOO� HQ� HTXLS� L� HQ� OD
LQWURGXFFLy�GHOV�SODQV�HVWUDWqJLFV� La actual consellera d’ensenyament  Honorable
Sra. Carme Laura Gil, en una entrevista publicada a la revista “2UJDQL]DFLyQ�\�JHVWLyQ
(GXFDWLYD´�ens parla dels nous valors que han d’entrar a l’escola. Com ella mateixa
diu: “(O�SXQW�GH�UHIHUqQFLD�SHU�D� OHV�IDPtOLHV��SHU�D� OD�VRFLHWDW�HQ�JHQHUDO�pV� O¶HVFROD�
'HL[DU�GH�VHU�XQ�LQGLYLGX�SHU�VHU�XQ�HTXLS��DTXHVWD�YDORUDFLy�GH�O¶HTXLS�HV�GyQD�HQ�OD
VRFLHWDW�� HQ� O¶HPSUHVD�� HQ� O¶DGPLQLVWUDFLy����/D� MHUDUTXLD� YHUWLFDO� QR� HQFDL[D� DPE� OD
QRYD�VRFLHWDW��QL�DPE�HOV�YDORUV�GHPRFUjWLFV��TXH�SURPRXHQ�OD�FRRSHUDFLy�KRULW]RQWDO�
$L[z� V¶KD� GH� WUDGXLU� HQ� O¶LQWHULRU� GHOV� FHQWUHV� GRFHQWV� DPE� HO� WUHEDOO� HQ
HTXLS�����1RVDOWUHV��SHU�D�SURPRXUH�DTXHVWD�OtQLD�GH�WUHEDOO�KHP�SURSRVDW�OD�GHILQLFLy�GH
SODQV�HVWUDWqJLFV�D�FHQW�FHQWUHV�HGXFDWLXV�GH�&DWDOXQ\D´�� �OD�WUDGXFFLy�pV�PHYD�

Per tant veiem com dins el 6LVWHPD�(GXFDWLX�&DWDOj�HQWUHQ�WDPEp�SDUjPHWUHV�GHOV
FHUFOHV� GH�48$/,7$7� 727$/: els plans estratègics. Més endavant, en la mateixa
entrevista, la Sra. Carme Laura ens diu: “3OD� HVWUDWqJLF� VLJQLILFD� HO� FRPSURPtV� G¶XQ
FHQWUH�DPE�XQ�SOD�GH�WUHEDOO�GXUDQW�XQ�SHUtRGH�GH�WHPSV�GHWHUPLQDW��$TXHVW�3OD�KD�GH
SUHYHXUH�FRP�DVVROLU� O¶DGTXLVLFLy�GH�FRPSHWqQFLHV�EjVLTXHV�SHU�SDUW�GH� WRW� O¶DOXPQDW
GHO� FHQWUH�� 3HU� DL[z� HV� GHL[DUj� WULDU� D� O¶HTXLS� GLUHFWLX� XQD� IUDQMD� GHWHUPLQDGD� GH
SURIHVVRUDW�DPE�XQ�SHUILO�FRQFUHW�TXH�UHVSRQJXL�DOV�REMHFWLXV�GH�WUHEDOO�GHILQLWV�DO�SOD
HVWUDWqJLF��$�DTXHVWV�SURIHVVRUV�VH¶OV�GRQDUj�XQD�FRPLVVLy�GH�VHUYHLV�SHU�GRV�FXUVRV
HVFRODUV� FRP� D�PtQLP�� WHPSV� TXH� FRQVLGHUHP� LPSUHVFLQGLEOH� SHU� FRQIRUPDU� DTXHVW
HTXLS�GRFHQW� L�DTXHVW�SURMHFWH�FRQFUHW����$TXHVW�PRGHO�V¶DQLUj�H[WHQHQW�D� OD� UHVWD�GH
FHQWUHV� SURJUHVVLYDPHQW�� (QV� FRPSURPHWHP� D� TXq�� DEDQV� GH� WUHV� DQ\V�� WRWV� HOV
FHQWUHV�WLQJXLQ�DTXHVWD�IUDQMD�GH�SURIHVVRUDW�WULDGD�HQ�EDVH�D�XQ�SURMHFWH�GH�WUHEDOO.”48

�/D�WUDGXFFLy�HV�PHYD�

                                               
47 Entrevista publicada a la revista “2UJDQL]DFLyQ�\�JHVWLyQ�HGXFDWLYD´�QXPHUR��������� pàg. 40
48 Entrevista publicada a la rev. ³2UJDQL]DFLyQ�\�JHVWLyQ�(GXFDWLYD´�Q~PHUR���������SjJ�������



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
61

Realment és interessant veure com s’aposta fortament per aquestes estratègies als
centres docents, evidentment, a l’hora de donar més qualitat. 6L�� XQD�GH� OHV�EDVHV
PpV� LPSRUWDQWV� TXH�KL� KD� DOV� FHQWUHV� GRFHQWV�� D� O¶KRUD� GH� JHQHUDU� TXDOLWDW� L� ±
HYLGHQWPHQW��VDWLVIDFFLy� L� FRQILDQoD�DOV�XVXDULV��pV�HO�SURIHVVRUDW�� pV� UHDOPHQW
LPSRUWDQW�TXH�HO�'HSDUWDPHQW�G¶(QVHQ\DPHQW�GLVVHQ\L�XQ�SOD�G¶DFFLy�SHU� WHQLU
XQ� SURIHVVRUDW�PRWLYDW� SHU� D� GXU� D� WHUPH� GHWHUPLQDWV� SURMHFWHV� HVSHFtILFV� SHU
FHQWUHV�FRQFUHWV. Ara bé, no sembla correcte –tenint en compte diferents estudis que
hi ha respecte aquest factor- el període de temps que s’assigna aquest professorat:
³���(Q�UHDOLGDG�SDUD�FRPHQ]DU�D�UHFRJHU�IUXWRV�GH�XQ�SODQ�GH�FDOLGDG�WRWDO�VH�UHTXLHUHQ
DO�PHQRV� �� DxRV� GH� WUDEDMR� VyOLGR� \� SRUPHQRUL]DGR�� OD�PHGLD� REVHUYDGD� HQ� -DSyQ�
$OHPDQLD�\�)UDQFLD�HVWi�HQWUH�ORV���\�ORV����DxRV�GH�GXUDFLyQ�SDUD�TXH�XQ�SUR\HFWR�GH
WDOHV� FDUDFWHUtVWLFDV� VH� SXHGD� FRQVLGHUDU� FRQVROLGDGR� \�� SRU� WDQWR�� FRPLHQFH� D� GDU
IUXWRV�VDWLVIDFWRULRV” (GENTO, Samuel 1998:14)

H��'(/,0,7$&,Ï�'(�/¶2%-(&7(�'¶(678',

Com ja hem anat esbrinant en la introducció i en la justificació de la recerca, ens
centrarem bàsicament en la 6$7,6)$&&,Ï�L�OD�&21),$1d$ dels usuaris del sistema
educatiu públic obligatori, referint-nos als usuaris com a pares i mares.

Focalitzar el treball d’investigació ha estat el més dificil. Des del projecte inicial on
pretenia correlacionar 7$6&$� ',5(&7,9$�48$/,7$7� '¶(16(1<$0(17�
&21),$1d$�'(/6�868$5,6 fins a centrar-me exclusivament –en aquest treball- en
la 6$7,6)$&&,Ï�'(/6�868$5,6 hi ha hagut una re-situació i re-contextualització de
les idees. És això el que passo a explicitar a continuació.

Com hem vist en el capítol del TREBALL PREVI, durant tots els cursos de la meva
experiència directiva sempre vàrem treballar per projectes. Hem vist abans com la
mateixa Consellera d’Ensenyament afirmava la importància de treballar amb uns
projectes clars i situats en entorns determinats

Dins cada període directiu es va presentar un document49de treball, que vàrem
nomenar de diferents maneres al llarg de les diferents etapes, però que tenia un
objectiu comú: *8,$5� /¶$&78$&,Ï� *(1(5$/� '(/� &(175(� (19(56� /$
0,//25$�'(�/$�6(9$�48$/,7$7�,�/$�352-(&&,Ï�(;7(51$�'(�/¶(6&2/$.

Varen ser vuit cursos d’experiència directiva que volia aprofitar per fer-ne un estudi
seriós i rigurós entorn a la relació entre l’execució d’aquests projectes, la millora de la
qualitat general del centre i –finalment- la implicació que això té en la satisfacció o
confiança dels usuaris.
Ara bé, el problema que em vaig trobar en l’inici d’aquesta llicència era evident:

� Havia realitzat un HVWXGL�ULJRUyV del centre docent en la situació inicial, el
juliol del 1992, quan se m’encomana la tasca directiva?

� havia PHVXUDW, durant tots els períodes directius, totes les YDULDEOHV
SRVVLEOHV per estudiar acuradament els FDQYLV� L� OHV� LQQRYDFLRQV� TXH
V¶DQDYHQ�SURGXwQW?

                                               
49 Els heu pogut analitzar en el capítol EL TREBALL PREVI.
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� Sabia realment quin JUDX� G¶LQFLGqQFLD havíen tingut aquestes accions
directives en l’HQWRUQ de l’escola, utilitzant tècniques de recollida d’informació

cientítiques?
� Podia, en fi, donar un ³FDLUH� FLHQWtILF´� D� XQD� ³DSUHFLDFLy� SHUVRQDO� L

VXEMHFWLYD´ de què les accions directives havien generat confiança i
satisfacció als usuaris....?

En síntesi, podia afirmar objectivament que l’acció directiva es va dur a terme i, a més,
també es van realitzar petites avaluacions50 dels diferents períodes directius dins els
dos òrgans col.legiats de l’escola: EL CLAUSTRE DE PROFESSORS i EL CONSELL
ESCOLAR. Ara bé, el que era evident és que no es van recollir informacions i dades
suficients com per conformar un cos de coneixements entorn a com es van anar
desenvolupant les innovacions i els processos de canvi.
(Q�UHDOLWDW��TXDQ�XQ�HV�VXEPHUJHL[�HQ�O¶HVSLUDO�GH�OD�GLUHFFLy��TXDVL�QR�Wp�WHPSV
GH�UHV�PpV. És quelcom tant absorbent que és difícil pensar en una sèrie d’estratègies
avaluatives que es puguin utilitzar per posteriors estudis. 1RUPDOPHQW�V¶HVWDEOHL[HQ
WRWD�XQD�VqULH�GH�SULRULWDWV�L�DTXHVWHV�SULRULWDWV�VHOHFFLRQHQ�DOOz�TXH�VHUYHL[�SHU
VROXFLRQDU�HOV�SUREOHPHV�TXRWLGLDQV�L�GLDULV�

El mateix ANTUNEZ ho reconeix en una de les seves darreres publicacions: “&XDQGR
OD� GLUHFWRUD� GH�XQ�HVWDEOHFLPLHQWR� HVFRODU� GHEH�DWHQGHU� DO� SDGUH�GH�XQ�DOXPQR�TXH
HVWi�HQ� OD�SXHUWD� UHFODPDQGR�VHU�UHFLELGR��VLQ�YLVLWD�SUHYLD�FRQFHUWDGD��FXDQGR�GHEH
RFXSDUVH�GH�XQ�DOXPQR�TXH�KD�VXIULGR�XQ�SHTXHxR�DFFLGHQWH�HQ�HO�SDWLR����������FXDQGR
WLHQH� TXH� FXPSOLPHQWDU�� SRU� OD� YtD� XUJHQWH� HO� HQpVLPR� IRUPXODULR� EXURFUiWLFR� TXH� OH
UHFODPD� OD� VXSHUYLVRUD�� FXDQGR� WRGR� OR� DQWHULRU� SXHGH� OOHJDU� D� SURGXFLUVH
VLPXOWiQHDPHQWH��OD�GLUHFWRUD��¢HVWi�UHDOPHQWH�RUJDQL]DQGR��FRRUGLQDQGR��SODQLILFDQGR
R�FRQWURODQGR"����´ (ANTUNEZ, Serafín 2000:37)

Aquestes són les situacions  que trobem els directors i directores de centres públics.
Situacions molt reals que es donen sovint i que –com apuntava abans- fan que sigui
difícil seguir una actuació coordinada i, a més, tenint en compte el control de totes les
variables per a dur a terme una avaluació acurada i científica. Diria més, és totalment
impossible dur-ho a terme.

Penseu a més a més que ³���GDYDQW�G¶XQ�HVGHYHQLPHQW�TXDOVHYRO�GH�OD�YLGD�HVFRODU��OD
SURJUDPDFLy� GH� OHV� DFWLYLWDWV� GH� IL� GH� WULPHVWUH�� OD� VXEVWLWXFLy� G¶XQ� SURIHVVRU� DEVHQW�
O¶DWHQFLy� DOV� SDUHV� G¶XQ� GHWHUPLQDW� DOXPQH�� OD� UHDOLW]DFLy� G¶XQD� VRUWLGD� HVFRODU�� OD
FRQYRFDWzULD�GH�YDJD�GHO�SURIHVVRUDW����FDGDVFXQ�GHOV�GLYHUVRV�DFWRUV�RUJDQLW]DFLRQDOV
DFWLYD� HOV� HVTXHPHV� SUHYLV� GH� UHSUHVHQWDFLy� GH� OD� UHDOLWDW����´ (TEIXIDÓ, Joan
1996:47). Ens vol dir TEIXIDO en aquesta cita que, deixant a banda la complexitat de
la tasca directiva, cada persona és un món i actúa de diferent manera en funció de la
seva circumstància personal, de la seva personalitat���� ³���D� OD�SUjFWLFD��GH�EHQ�VHJXU
TXH� KL� KD� GLUHFWRUV� TXH� DFW~HQ� PpV� FRP� D� JXtHV� LGHROzJLFV� GHO� FRO�OHFWLX� HVFRODU
PHQWUH�TXH��HQ�FDQYL��Q¶KL�KD�G¶DOWUHV�TXH�DFW~HQ�PpV�FRP�D�JHVWRUV�R�DGPLQLVWUDGRUV
GH�UHFXUVRV´�(LEtGHP��pàg. 19)

Així doncs, definitivament, centraríem el treball d’investigació en la UHFHUFD
G¶,1',&$'256�'(�6$7,6)$&&,Ï�GHOV� XVXDULV� GHO� VLVWHPD� HGXFDWLX� Quins són
els indicadors d’un centre docent (sigui de primària o de secundària) que incideixen
més directament en la satisfacció dels usuaris (entesos com a pares i mares). Era
evident que, DEDQV�GH�SUHQGUH�TXDOVHYRO�GHFLVLy�HQWRUQ�D�FRP�V¶KD�GH�PHVXUDU

                                               
50 En els annexos també podeu tenir accés als diferents documents que es van elaborar per fer
una avaluació de les accions directives.
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DTXHVWD�VDWLVIDFFLy��KDYtHP�G¶HVWDEOLU�XQ�FDWjOHJ�G¶LQGLFDGRUV. A partir d’aquests
indicadors, ja tindrem el camí planer per elaborar una enquesta de satisfacció que,

esperem, sigui realment útil per al món docent. El Dr. Xavier GIMENO ens diu: “/D
XWLOLW]DFLy�GHOV�LQGLFDGRUV�FRP�D�LQVWUXPHQWV�DO�VHUYHL�GH�O¶DYDOXDFLy�HV�UHPXQWD�D�PROWV
DQ\V�HQUHUD�GH�OD�QRVWUD�KLVWzULD��WRW�L�TXH�HO�FRQFHSWH��OD�QRFLy�G¶LQGLFDGRU��VLJXL�XQD
QRYHWDW� XWLOLW]DGD� GHV� GH� ID� SRTXHV� GqFDGHV�� /D� QRYHWDW� SUHVHQWDGD� HQ� DTXHVWHV
~OWLPHV� qSRTXHV� UDX� HQ� OD� SUHVD� GH� FRQVFLqQFLD� GH� TXH� HOV� LQGLFDGRUV� TXHGHQ
FRQIRUPDWV� FRP� XQD� GHWHUPLQDGD� PDQHUD� G¶RUJDQLW]DU� HO� SHQVDPHQW� KXPj.”
(GIMENO, X  1998: 63 –WHVL�GRFWRUDO�LQqGLWD�)

I��(/�0Ê72'(�'¶,19(67,*$&,Ï�(035$7

En primer lloc, hauríem de distingir clarament el què s’enten SHU� PHWRGRORJLD�
PqWRGH� L� WqFQLFD� G¶LQYHVWLJDFLy. Molts cops, aquestes terminologies es prenen
lleugerament i, val la pena dedicar-hi un espai, per clarificar ben bé a què ens estem
referint en cada moment. És per això que farem referència a les següents cites
bibliogràfiques que, crec, ens donaran llum sobre aquest aspecte:

� “0HWRGRORJLD� pV� O¶HVWXGL� GHOV� PqWRGHV� ±OD� VHYD� GHVFULSFLy�� H[SOLFDFLy� L
MXVWLILFDFLy��L�QR�HOV�PqWRGHV�HQ�Vt�PDWHL[RV.....”

� 0qWRGH�en canvi ³���HQ�VHQWLW�SURSL�pV�DTXHOO�FRQMXQW�G¶RSHUDFLRQV�WHzULTXHV�
OzJLFR�HSLVWHPROzJLTXHV� L� SURFHGLPHQWDOV� TXH� SHUPHWHQ� YDOLGDU� R� MXVWLILFDU
WHRULHV�FLHQWtILTXHV.”

� Finalment, entenem per WqFQLTXHV ³����HOV� SURFHGLPHQWV� HVSHFtILFV� TXH
XWLOLW]D�XQD�GHWHUPLQDGD�jUHD�FLHQWtILFD�SHU�D� O¶REWHQFLy�GH� OHV�GDGHV�GH� OD
LQYHVWLJDFLy�´ (ROJAS TEJADA, A. I altres 1998:18-25)

(O�PqWRGH�G¶LQYHVWLJDFLy�TXH�KHP�XWLOLW]DW�HQ�DTXHVW�FDV��pV�HO�PqWRGH�'(/3+,.
Com ens diu GIMENO en la seva tesi doctoral, ³���DTXHVWD�PHWRGRORJLD�HV�EDVD�HQ�OD
FRQVXOWD� UHFRUUHQW� D� GLIHUHQWV� H[SHUWV� L� pV� XWLOLW]DGD� FRP�XQ� WqFQLFD� GH� SODQLILFDFLy� L
SURVSHFWLYD�� D� PpV� G¶XQ� ~V� HQ� jPELWV� FRP� OD� UHVROXFLy� GH� SUREOHPHV� FRPSOH[RV� L
GLItFLOPHQW� DYDOXDEOHV� DPE� WqFQLTXHV� TXDQWLWDWLYHV´ (GIMENO, Xavier 1999:267-268.
Tesi doctoral inèdita).

D’alguna manera��³����HQ�GHWHUPLQDGDV�GLVFLSOLQDV��VREUH�WRGR�HQ�ODV�QR�H[DFWDV��FRPR
HV� HO� FDVR� GH� OD� SUHYLVLyQ�� \� HQ� FLHUWDV� FLUFXQVWDQFLDV� �LQFHUWLGXPEUH�� IDOWD� GH
LQIRUPDFLyQ�REMHWLYD��HWF�����QR�VyOR�HVWi�MXVWLILFDGR��VLQR�TXH�HV�GHVHDEOH�HO�UHFXUVR�DO
MXLFLR�VXEMHWLYR�GH�H[SHUWRV�´ (LANDETA, Jon 1999: 40)

Hem centrat el treball d’investigació en la recerca d’un catàleg d’indicadors per
mesurar els graus de satisfacció dels usuaris del sistema educatiu, entesos com a
pares i mares. Així doncs, del que es tracta és G¶HVEULQDU� DTXHVWV� LQGLFDGRUV
PLWMDQoDQW� OD� FRQVXOWD� D� YLQW�L�FLQF� H[SHUWV��� GH� O�jPELW� HGXFDWLX� TXH�� D� PpV�
UHSUHVHQWLQ�WRWV�HOV�VHFWRUV�GHO�PyQ�GH�O¶HQVHQ\DPHQW.

                                               
51 En una primera època d’aplicació del mètode DELPHI (Olaf Helmer i Nicholas Rescher a 2Q
WKH�HSLVWHPRORJ\�RI� LQH[DFW�VFLHQFLHV Manegemet Sciencie vol 6, nº 1, 1959 p.36) l’expert es
definia com una persona “....racional, amb un ampli coneixement en una matèria determinada, i
les prediccions del qual sobre hipòtesis en aquesta matèria revelin un historial d’encerts
comparativament elevat, medit al llarg d’un període determinat” (LANDETA, Jon 1999:55).
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Malgrat que la metodologia DELPHI pugui estar més aviat centrada en l’àmbit
empresarial, podem extrapolar-la a l’àmbit educatiu i, més tenint en compte,

l’antecedent del Dr. Xavier GIMENO (1998) en la seva tesi doctoral inèdita –que ja he
citat anteriorment- titulada 3ODQV� GH� )RUPDFLy� 3HUPDQHQW� GHO� 3URIHVVRUDW�� 8QD
SURSRVWD�G¶DYDOXDFLy��En la mateixa, s’utilitza el mètode DELPHI en la indagació dels
indicadors per avaluar els plans de formació permanent del professorat. GIMENO
SORIA cita a GRIMA I TENA (1984) remarcant les avantatges d’aquesta metodologia:

á ³3URGXHL[�MXGLFLV�GH�FRQVHQV�HQ�jUHHV�LQH[WDFWHV�G¶H[DPHQ
á eV� XQ� VLVWHPD� UjSLG� L� HILFDo� SHU� REWHQLU� LQIRUPDFLy� REMHFWLYD� G¶XQ� JUXS

G¶H[SHUWV
á eV�XQ�PqWRGH�HVWUXFWXUDW�SHU�HVWXGLDU�O¶DQWLFLSDFLy�GH�VXFFHVVRV�IXWXUV
á 3HUPHW� LQFRSRUDU�KL� IDFWRUV� H[WUDUUDFLRQDOV� D� O¶DQjOLVL�� $L[z� pV�PROW� ~WLO

TXDQ�YDULDEOHV�VRFLDOV�L�SROtWLTXHV�SRGHQ�WHQLU�XQ�LPSDFWH�LPSRUWDQW�HQ�OD
SUHYLVLy´ (GIMENO, X 1998:267-268. Tesi doctoral inèdita)-la negreta és meva-

Finalment, segons LINSTORE i TUROFF, la tècnica DELPHI es defineix de la següent
manera:

“0pWRGR� GH� HVWUXFWXUDFLyQ� GH� XQ� SURFHVR� GH� FRPXQLFDFLyQ� JUXSDO� TXH� HV
HIHFWLYR� D� OD� KRUD� GH� SHUPLWLU� D� XQ� JUXSR� GH� LQGLYLGXRV�� FRPR� XQ� WRGR�� WUDWDU� XQ
SUREOHPD�FRPSOHMR”
(cita extreta de LANDETA, Jon 1999:32)52

Seguidament, observem la dinàmica de treball que hem seguit, segons el mètode
DELPHI  Font: LANDETA, Jon 1999:51 (E. Soldevilla, $QiOLVLV�HFRQyPLFR�GH� OD�GHPDQGD�HPSUHVDULDO��El Ateneo
1986:48)

                                               
52 LINSTORE i TUROFF: 7KH�'HOSKL�0HWKRG��7HFKQLTXHV�DQG�$SSOLFDWLRQV��Addison-Welsey,
1975:3
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Esquema 11
EL PROCÉS DELPHI. ESQUEMA GLOBAL
Font: LANDETA, Jon 1999:51 (E. Soldevilla, $QiOLVLV�HFRQyPLFR�GH�OD�GHPDQGD�HPSUHVDULDO��El Ateneo 1986:48)
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J��(/6�,1',&$'256�'(�48$/,7$7�'¶81�&(175(�('8&$7,8

Ens trobem immersos en la societat dels indicadors. Avui tot es mesura per indicadors.
6yQ��HQ�FHUWD�PDQHUD��VHQ\DOV�TXH�HQV�DMXGHQ�D�³SLORWDU´�GHWHUPLQDWV�VLVWHPHV
VRFLDOV�R�HFRQzPLFV. En aquest cas, estem intentant mesurar el sistema educatiu. Hi
ha una llarga literatura sobre els indicadors d’ensenyament. El mateix CONSELL
SUPERIOR D’AVALUACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU té una publicació de l’any 1998
dedicada monogràficament al 6LVWHPD�G¶,QGLFDGRUV�G¶(QVHQ\DPHQW�GH�&DWDOXQ\D��En
aquesta publicació trobem un desenvolupament –per a Catalunya- de diferents
sistemes d’indicadors, entre ells els de l’OCDE.

L’OCDE ja va publicar l’any 1991 un informe internacional en el que deix entreveure
quins són els indicadors de qualitat d’un centre educatiu.

De fet, aquí a Catalunya trobem a un teoritzador sobre el sistema d’indicadors
psicosocials. És en FERRAN CASAS. En el seu primer llibre sobre aquesta temàtica,
afirma: ³eV�DL[t�FRP�HP�YDLJ�DQDU�LQWURGXLQW�HQ�HO�PyQ�GHOV�LQGLFDGRUV��L�GLF�PyQ�DPE
SOHQD�FRQVFLqQFLD�TXH�SHU�D�PL� O¶HVWXGL�GHOV� LQGLFDGRUV�YD�VHU� O¶HQWUDGD�HQ�XQD�DOWUD
GLPHQVLy�� FRP�XQD�PHQD� GH� GHVFREULPHQW� GH� O¶H[XEHUDQW� �SHUz�PLPqWLFD�� YLGD� G¶XQ
IRQV�VXEPDUt��TXDQ�VROV�VH¶Q�FRQHL[LHQ�OHV�RQDGHV�GH�OD�VXSHUItFLH�L�OHV�IUDFFLRQV�GH�OD
VHYD�UHDOLWDW�SURIXQGD�GLSRVLWDGHV�D�OHV�SODWJHV´ (CASAS, Ferran 1991: 11)

Poc a poc, doncs, anem avançant en aquesta nova temàtica d’indicadors
d’ensenyament, amb l’objectiu de millorar la qualitat dels nostres centres educatius.

���&RQFHSWH�G¶LQGLFDGRU

Com ens diu CASAS, ³/D�QRFLy� CLQGLFDGRU�VRFLDO�pV�JHQHUDOPHQW�DWULEXwGD�D�%$8(5
�HG�� ������� SHO� OOLEUH� TXH� YD� HGLWDU� DPE� HO� SOXUDO� G¶DTXHVW� WtWRO����6LV� DQ\V� GHVSUpV
G¶DTXHVWD�SXEOLFDFLy��VHJRQV� OD� UHFRSLODFLy�ELEOLRJUjILFD� IHWD�SHU�:,/&2;��%522.6�
%($/�	�./21*/$1���������HOV�WUHEDOO�VREUH�LQGLFDGRUV�VRFLDOV�MD�HUHQ�PpV�GH�����´
(CASAS, Ferran 1991: 15).

No és doncs, la noció d’indicador, quelcom absolutament nou en el nostre vocabulari.
Xavier GIMENO en la seva tesi doctoral (citant a CASAS) ens dóna una primera
definició��³8Q�,1',&$'25�pV�XQ�FRPSRQHQW�G¶XQ�PRGHO�H[SOLFDWLX�GH�OD�UHDOLWDW�TXH�HV
SUHWqQ�DYDOXDU��DO�PDWHL[�WHPSV�pV�XQD�PHVXUD�G¶XQ�FRQFHSWH�R�G¶XQD�GLPHQVLy�VHYD�L
VXSRVD� OD� VHYD� GHILQLFLy� RSHUDWLYD� G¶DTXHVW� FRQFHSWH� �&$6$6� ������� 3HU� WDQW�
O¶LQGLFDGRU�VHUj�HO�OOLJDP�HQWUH�OD�FRQFHSWXDOLW]DFLy�SDUDGLJPjWLFD�L�O¶RSHUDFLRQDOLW]DFLy
PHWRGROzJLFD�´  (GIMENO; Xavier 1998: 285)

També trobem altra literatura que ens cita clarament la necessitat del treball per
indicadors. MESTRES, Joan, en la seva tesi doctoral de l’any 1990 també utilitza el
concepte “indicador” per desenvolupar el seu treball: 0RGHO� G¶LQGLFDGRUV� SHU� D
O¶DYDOXDFLy�L�JHVWLy�GH�TXDOLWDW�GH�FHQWUHV�L�GLVWULFWHV��6$325(,��Precisament ens hem
basat –entre altres- en aquesta tesi doctoral per construir el qüestionari amb diferents
indicadors de qualitat que ens han servit per esbrinar quins són els que incideixen
directament en la satisfacció dels usuaris del sistema educatiu.
GILBERT DE LANDSHEERE també cita en nombroses ocasions la noció d’indicador.
³'HELGR�DO�FRQVLGHUDEOH�XVR�TXH�HO�SLORWDMH�KDFH�GH�HOORV��LPSRUWD�SUHFLVDU�OD�QRFLyQ�GH
LQGLFDGRU�� 9�� 'H� /DQGVKHHUH� ������� SDJ�� ����� HVFULEH� DO� UHVSHFWR�� (Q� WDQWR� TXH
PHGLGD�GHVWLQDGD�D�VHUYLU�D� OD�FRQGXFFLyQ��XQ� LQGLFDGRU�HV�XQD�HVWDGtVWLFD�GLUHFWD�\
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YiOLGD�TXH�LQIRUPD�VREUH�OD�VLWXDFLyQ�\�ORV�FDPELRV�GH�DPSOLWXG�\�GH�QDWXUDOH]D�FRQ�HO
WLHPSR�� GH�XQ� IHQyPHQR� VRFLDO� TXH�HV� FRQVLGHUDGR� LPSRUWDQWH��(Q�HGXFDFLyQ�� HVWD
PHGLGD� LQIRUPD�� SDUWLFXODUPHQWH�� VREUH� OD� VDOXG� \� OD� FDOLGDG� GHO� IXQFLRQDPLHQWR� GHO
VLVWHPD�����´�(LANDSHEERE, Gilbert de 1996:45)

7HQLP�FODU�TXH�HVWDEOLU�XQ�VLVWHPD�G¶LQGLFDGRUV�pV�XQD�HPSUHVD�DPELFLRVD� L��D
PpV� D� PpV� QHFHVVjULD�� 7RWV� HOV� TXL� HVWHP� LPSOLFDWV� HQ� HO� PyQ� HGXFDWLX�
QHFHVVLWHP� GDGHV� REMHFWLYHV� TXH� HQV� LQGLTXLQ� FRP� HQV� IXQFLRQD� HO� QRVWUH
VLVWHPD�� (OV� SROtWLFV� QHFHVVLWHQ� XQD� JUDQ� DPSOLWXG� GH� GDGHV� SHU� SUHQGUH
GHWHUPLQDGHV�GHFLVLRQV�D�QLYHOO�GH�PDFUR�HGXFDFLy��(OV�GLUHFWRUV�L�GLUHFWRUHV�GH
FHQWUHV�GRFHQWV��QHFHVVLWHP�XQ�VLVWHPD�G¶LQGLFDGRUV�PpV�SURSHU�TXH�HQV�DMXGL�D
SUHQGUH� GHWHUPLQDGHV� GHFLVLRQV� GH� PLFUR�HGXFDFLy�� EDVDGHV� UHDOPHQW� HQ� HO
QRVWUH�HQWRUQ�SURSHU��HQ�HOV�QRVWUHV�XVXDULV�FRQFUHWV�

Aquests indicadors referits a la mesura de la satisfacció dels nostres usuaris són uns
indicadors que hem de tenir al nostre abast, per mesurar una qüestió que –com hem
justificat en la primera part teòrica d’aquesta investigació- cada cop és més
imprescindible.

³8Q� LQGLFDGRU� SXHGH� VHUYLU� GH� VHxDO� GH� DYLVR� FX\DV� FDXVDV� HV� SUHFLVR� LQYHVWLJDU�
/ODPD� OD� DWHQFLyQ� H� LQYLWD� D� OD� DFFLyQ� �SLORWDMH��� (V� WDPELpQ� XQ� LQVWUXPHQWR� GH
FRPXQLFDFLyQ´� (LANDSHEERE, Gilbert de 1996:46)

Amb el sistema d’indicadors que crearem (entorn al món de la satisfacció) podrem
modificar determinats aspectes del nostre centre docent, abocant-lo cap al millorament
de la satisfacció que oferim als nostres usuaris.

Per aprofundir en la noció d’indicador, CASAS ens diu (citant a CARLEY): Els
indicadors ....”Són estadístics de directe interès normatiu, que faciliten un judici concís,
comprehensiu i equilibrat dels aspectes principals d’una societat. Són en qualsevol
cas, una mesura directa de benestar i estan subjectes a la interpretació que, si canvien
en la direcció correcta, mentre altres coses romanen igual, les coses van millor o la
gent està millor” (CASAS, F 1991:37)

���7LSXV�G¶LQGLFDGRUV

  Si, per la mateixa definició d’indicador, hem trobat múltiples varietats (segons
CARMONA 1977) KL� KD� GLQRX� GHILQLFLRQV� GHVWDFDEOHV� G¶LQGLFDGRU, QR� pV� PpV
VHQ]LOO�GHILQLU�GLIHUHQWV�WLSXV�G¶LQGLFDGRUV�  El mateix CASAS afirma la dificultat de
trobar consens entre els experts a l’hora de posar-se d’acord en les diferents tipologies
d’indicadors: ³'H�PDQHUD�SDUDO�OHOD�DO� TXq�VXFFHHL[�DPE� OHV�GHILQLFLRQV�� VHPEOD� TXH
HQFDUD�HVWHP�PROW� OOXQ\� G¶DUULEDU� D� FRQVHQVRV� HQWUH� HOV� HVWXGLRVRV�� ([LVWHL[HQ� JUDQ
GLYHUVLWDW� GH� FODVVLILFDFLRQV�� FDGDVFXQD� GHVWDFDQW� XQ� R� DOWUH� DVSHFWH� GH� OD� VHYD
FRQILJXUDFLy�R�GH� OD� VHYD�DSOLFDFLy��$OJXQV�DXWRUV����KDQ�DQDW� UHYLVDQW�R� FDQYLDQW� OHV
VHYHV�SUzSLHV�FODVVLILFDFLRQV�DO�OODUJ�GHOV�GDUUHUV�DQ\V�´�(CASAS, F. 1991: 40)

Citant a BLANCO & CHACON (1985), CASAS recull tres formes diferents de classificar
els indicadors socials:

³D��(Q�SULPHU�OORF�GLXHQ�TXH�DOJXQV�DXWRUV�GLVWLQJHL[HQ�HQWUH�LQGLFDGRUV�GHVFULSWLXV�L
DYDOXDWLXV��(OV�SULPHUV�VHULHQ�FRO�OHFFLRQV�GH�IHWV�R�GDGHV�TXH�QR�HVWDQ�EDVDWV�HQ�FDS
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PRGHO�H[SOtFLW�GH�FDXVD�HIHFWH�R�GH�UHODFLRQV�PLWMDQV�ILWHV��L�VREUH�HOV�TXH�QR�H[LVWHL[
XQD�WHRULD�SURVSHFWLYD�TXDQW�D�O¶DVVLJQDFLy�GHOV�UHFXUVRV��6yQ�HOV�LQGLFDGRUV�XWLOLW]DWV
SHU� UHGDFWDU�HQV� LQIRUPHV�VRFLDOV�QDFLRQDOV� L�� SHU� GHWHUPLQDWV� HVWXGLRVRV�� GH� IHW�� QR
VyQ�YHUGDGHUV�LQGLFDGRUV��VLQy�PHUV�HVWDGtVWLFV����(Q�FDQYL�HOV�LQGLFDGRUV�DYDOXDWLXV�HV
EDVHQ�HQ�XQ�PRGHO�L�SHUILOHQ�XQD�KLSzWHVL�VREUH�OD�UHODFLy�HQWUH�GRV�R�PpV�IDFWRUV�HQ�HO
SDVVDW��DYDOXDFLy��R�LQWHQWHQ�SUHGLU�OHV�VHYHV�UHODFLRQV�HQ�HO�IXWXU�

E�� (Q� VHJRQ� OORF�� UHVVDOWHQ� TXH� V¶KD� GLVWLQJLW� HQWUH� LQGLFDGRUV� SRVLWLXV�� QHJDWLXV� L
DPELJXV��VHJRQV�VL�OD�YDULDFLy�GHO�VHX�YDORU�H[SUHVVD�XQ�PLOORUDPHQW��HPSLWMRUDPHQW�
R�HQ�XQ�PRYLPHQW�HQ�UHODFLy�D�XQ�zSWLP�TXH�FDO�SUHIL[DU��L�TXH��HQ�TXDOVHYRO�FDV�TXHGD
H[SUHVVDW�SHO�FRQFHSWH�TXH�HV�SUHWpQ�PHVXUDU��HQ�HO�FDV�G¶DTXHVWV�DXWRUV��OD�TXDOLWDW
GH�OD�YLGD��

F�� (Q� WHUFHU� OORF�� DSRUWHQ� OD� GLVWLQFLy� HQWUH� LQGLFDGRUV� REMHFWLXV� L� VXEMHFWLXV� R
SVLFROzJLFV�� (OV� SULPHUV� UHIOHFWHL[HQ� OD� IUHT�qQFLD� GH� IHQzPHQV� WDOV� FRP� HVWtPXOV
DPELHQWDOV�R�UHVSRVWHV�FRQGXFWXDOV��IHQzPHQV�TXH�VyQ�PHVXUDEOHV�D�QLYHOO�G¶LQWHUYDOV
R�GH�UDy��L�VHQVLEOHV�DOV�PqWRGHV�FRPXQV�G¶DQjOLVL�GH�GDGHV��(OV�VHJRQV�HV�UHIHUHL[HQ
D�XQD�SURSLHWDW�TXH�LPSOLFD�XQ�VHQWLPHQW��DFWLWXG��SUHIHUqQFLD��RSLQLy��MXGLFL�R�FUHHQoD
G¶DOJXQ� WLSXV����HV� EDVHQ� HQ� LQIRUPHV� LQGLYLGXDOV� VREUH� DVSHFWHV� VLJQLILFDWLXV� GH� OD
UHDOLWDW�GH�O¶LQGLYLGX�L�VyQ��SHU�WDQW��YDULDEOHV�SVLFROzJLTXHV�TXH�V¶DYDOXHQ�JHQHUDOPHQW
PLWMDQoDQW�HVFDOHV�RUGLQDOV´�(CASAS, F 1991: 40-41)-la negreta és meva-

Fent una interpretació nostra de la diferent tipologia d’indicadors que CASAS ha
exposat, podríem dir que els indicadors que volem esbrinar en aquest treball es
classificarien dins de l’apartat C, com a ,1',&$'256� 68%-(&7,86, ja que es
refereixen a una propietat que implica un sentiment, actitud, preferència, opinió, judici
o creença d’algun tipus.

Anant més lluny en aquesta classificació de tipus d’indicadors, també trobem la
següent:

³���,QGLFDGRUV�QRUPDWLXV�GH�EHQHVWDU��6yQ�HOV�TXH�HV�IRFDOLW]HQ�HQ�OD�PHGLFLy�GLUHFWD
GHO� EHQHVWDU� L� HVWDQ� VXEMHFWHV� D� OD� LQWHUSUHWDFLy� TXH�� VL� FDQYLHQ� HQ� OD� GLUHFFLy
DSURSLDGD�PHQWUH�OD�UHVWD�GH�FRVHV�UHVWHQ�LJXDO��OHV�FRVHV�R�OD�JHQW�HVWDQ�PLOORU�

��� ,QGLFDGRUV� GH� VDWLVIDFFLy�� 6yQ� HOV� TXH� PHVXUHQ� OD� VDWLVIDFFLy� SVLFROzJLFD�� OD
IHOLFLWDW��OD�UHDOLW]DFLy�HQ�OD�YLGD��XWLOLW]DQW�LQVWUXPHQWV�GH�UHFHUFD�DSOLFDGD�TXH�LQGDJXLQ
OD�UHDOLWDW�VXEMHFWLYD�TXH�OD�JHQW�YLX�

��,QGLFDGRUV� VRFLDOV� GHVFULSWLXV�� 6yQ� tQGH[� GH� FRQGLFLRQV� VRFLDOV� L� GH� FDQYLV
LQFOXVLXV�SHU�D�GLYHUVRV�VHJPHQWV�GH�OD�SREODFLy´� (CASAS, F 1991: 44)

Així doncs, finalment, tot referint-nos a aquestes dues classificacions, podriem acabar
de definir els nostres indicadors com a 68%-(&7,86� ,� '(� 0(685$� '(
6$7,6)$&&,Ï�

De totes les possibilitats i limitacions que assenyala CASAS (1991), referint-se als
indicadors, en destacaríem quatre:

� Valorar la política i els programes públics en curs
� Estimular noves politiques i programes
� Proveir una barrera contra errors irrevocables
� Desenvolupar un clima d’autorectificació continuada
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Per tant, ³HVGHYp�HYLGHQW��HQ�DTXHVW�SXQW��TXH�DOOz�LPSRUWDQW�HQ�UHODFLy�DOV�LQGLFDGRUV�
TXDQ�YROHP�HVWXGLDU�FLHQWtILFDPHQW�DOJXQ�IHQRPHQ�GH�OD�UHDOLWDW��QR�pV�WHQLU�ORV��VLQy
VDEHU�ORV�PXQWDU�GH�OD�PDQHUD�PpV�~WLO�SRVVLEOH�SHU�IHU�DYDQoDU�HO�FRQHL[HPHQW�ULJXUyV
VREUH�DTXHOO�IHQRPHQ�´�(CASAS 1991:164)

Això és el que intentarem. No tenir i esbrinar solsament els indicadors sino FRQVWUXLU
XQD� HLQD� GH� WUHEDOO�� XQ� LQVWUXPHQW� que ens permeti de conèixer en els nostres
centres docents, la satisfacció dels nostres usuaris. De moment, els experts consultats
han manifestat un gran interes per aquesta temàtica. 1R�VHUj�SHUz�ILQV�TXH�DTXHVWV
LQGLFDGRUV� V¶XWLOLW]LQ� TXH� VDEUHP� OD� YHULWDEOH� RSRUWXQLWDW d’haver-los descobert
científicament mitjançant el mètode DELPHI.
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D���3/$1,),&$&,Ï�,�&$5$&7(5Ë67,48(6�'(�/$
,19(67,*$&,Ï

���(O�PqWRGH�'(/3+,�DSOLFDW�D�OD�UHFHUFD�G¶LQGLFDGRUV�GH�VDWLVIDFFLy

És un PqWRGH�FLHQWtILF���UHFXUUHQW�TXH��VHUYLQW�VH�GH�GLIHUHQWV�H[SHUWV�±HQ�DTXHVW
FDV� GHO� PyQ� HGXFDWLX�� L� PLWMDQoDQW� O¶DQjOLVL� HVWDGtVWLFD� GHOV� GLIHUHQWV
T�HVWLRQDULV�SDVVDWV��HQV�VHUYHL[�SHU�IHU�QRV�XQD�LGHD�GH�O¶REMHFWH�G¶HVWXGL�
Certament, s’ha recorregut a la consulta de diferents persones perque ³OD�LQIRUPDFLyQ
UHOHYDQWH� TXH� DFXPXOD� XQ� JUXSR� GH� H[SHUWRV� HV� LJXDO� R� PD\RU� D� OD� GH� FXDOTXLHU
PLHPEUR� GHO� JUXSR´� (LANDETA, Jonh 1999:41) o � ³'LYHUVRV� H[SHULPHQWRV� KDQ
GHPRVWUDGR� TXH� ORV� UHVXOWDGRV� GHO� JUXSR� VRQ� VXSHULRUHV� D� ORV� LQGLYLGXDOHV�� JUDFLDV�
IXQGDPHQWDOPHQWH��D�OD�LQWHUDFFLyQ�TXH�HQ�HOORV�VH�GD�´ (LANDETA, Jon 1999:43).

 D’altra banda, s’ha tingut en compte el fet que aquests experts de l’àmbit educatiu,
pertanyin a diferents sectors, per tenir una informació objectiva i àmplia de l’objecte
d’estudi:

� 0HVWUHV�L�3URIHVVRUV�HV�GH�3ULPjULD�L�6HFXQGjULD����SHUVRQHV
� ,QVSHFWRUV�HV�G¶(QVHQ\DPHQW����SHUVRQHV
� 0HPEUHV�G¶HTXLSV�GLUHFWLXV�GH�3ULPjULD�L�6HFXQGjULD����SHUVRQHV
� 3DUHV�L�0DUHV�GH�3ULPjULD�L�6HFXQGjULD����SHUVRQHV
� 0HPEUHV�GH�OD�)HGHUDFLy�G¶$VVRFLDFLRQV�GH�3DUHV�L�0DUHV����SHUVRQHV
� 3URIHVVRUV�HV�8QLYHUVLWDULV�GH�)DFXOWDWV�G¶(GXFDFLy����SHUVRQHV
� 0HPEUHV�GH�&RUSRUDFLRQV�0XQLFLSDOV��$OFDOGHV�����SHUVRQHV

Podem comprovar, seguint la distinció que segueix LANDETA de tipologia d’experts
(especialistes, afectats i facilitadors) que hi ha una majoria d’especialistes (16
persones entre Mestres, Professors/es, Inspectors/es, Membres d’Equips Directius i
Professors/es Universitaris) mentre que d’experts afectats (pares i mares de primària i
secundària, membres de la fapac i de Corporacions Muncipals) trobem 9 persones.
Ha estat deliberadament establerta una majoria d’experts expecialistes, ja que en una
investigació DELPHI, hi ha ³SUHSRQGqUDQFLD�G¶HVSHFLDOLVWHV��TXDQ�HO�TXH�HV�QHFHVVLWD
pV�LQIRUPDFLy�VREUH�FRP�DFWXDU´�(LANDETA, Jonh 1999:57)

Per tant, han estat vint-i-cinc les persones que –voluntàriament- han col.laborat en la
complimentació de dos qüestionaris, tenint en compte les següents condicions
inherents al mètode DELPHI:

� 6¶KD�PDQWLQJXW�±DO�Pj[LP��O¶DQRQLPDW�HQWUH�HOV�SDUWLFLSDQWV�
� 6¶KD�XWLOLW]DU�OD�UHWURDOLPHQWDFLy�R�IHHFEDFN�FRQWURODW
� 6¶KD�UHDOLW]DW�XQD�DQjOLVL�HVWDGtVWLFD�GH�JUXS

El mètode DELPHI, basat en l’anàlisi estadística de les respostes de diferents
qüestionaris, pot començar amb un qüestionari totalment obert en el què els experts
tinguin total llibertat per respondre la qüestió que es planteja. En aquesta investigació
concreta –seguint les instruccions de LANDETA- KHP� FRQVWUXLW� XQ� SULPHU
T�HVWLRQDUL�HQ�HO�MD�HVWDYDQ�HVSHFLILFDWV�WRWD�XQD�VqULH�G¶LQGLFDGRUV�TXH�HO�JUXS
                                               
53 Veure pàgina 63 d’aquesta mateixa investigació.
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FRRUGLQDGRU�SHQVDYD�TXH�WHQLHQ�XQD�FHUWD�LQIOXqQFLD�HQ�OD�FDSDFLWDW�GH�JHQHUDU
VDWLVIDFFLy�D�OHV�IDPtOLHV�XVXjULHV�G¶XQ�FHQWUH�GRFHQW�

Preveu tantes rondes de consultes com sigui necessari. Aquí, per raons fonamentals
de temps, ha estat impossible d’establir una tercera ronda de contactes per anar
acostant posicions. +DQ� HVWDW� GRV� T�HVWLRQDULV� DSOLFDWV, tot tenint en compte que
³����HO�PpWRGR�'(/3+,�FRQVWLWX\H�XQ�PDUFR�PHWRGROyJLFR� UHODWLYDPHQWH� IOH[LEOH� HQ�HO
TXH�HO�LQYHVWLJDGRU�SXHGH�DFWXDU�FRQ�QRWDEOH�DXWRQRPtD.” (LANDETA, Jon 1999: 49)

Un aspecte important a remarcar és que HQ� HO� VHJRQ� T�HVWLRQDUL� QR� KL� KDYLD
VROVDPHQW�HOV�UHVXOWDWV�JUXSDOV�GHO�SULPHU�T�HVWLRQDUL��7DPEp�KL�FRQVWDYHQ�WRWHV
OHV�VXJJHUqQFLHV�DSRUWDGHV�SHU�GLIHUHQWV�H[SHUWV�DO�SULPHU�T�HVWLRQDUL.
És així, crec, com el mètode DELPHI es converteix en una tècnica d’investigació rica i
variada. El fet de què vint-i-cinc persones de diferents sectors del món de
l’ensenyament opinin envers aquesta temàtica, amb la possibilitat de respondre dos
qüestionaris i re-situar la seva posició en funció de la mitjana del grup ens dóna una
visió bastant exacte per prendre el pols a aquest aspecte concret que s’ha volgut
investigar.

���'LVVHQ\�GH�OD�LQYHVWLJDFLy�SURFpV�GH�UHFHUFD�GHOV�LQGLFDGRUV�GH
VDWLVIDFFLy

Per a la determinació dels primers indicadors que s’han utilitzat en els qüestionaris
DELPHI, s’han utilitzat els següents documents:

� Els LQGLFDGRUV�GH�O¶2&'(��2UJDQLVDWLRQ�IRU�(FRQRPLF�&R�RSHUDWLRQ
DQG�'HYHORSPHQW� concretament publicats en (VFXHODV�\�FDOLGDG�GH�OD
HQVHxDQ]D��,QIRUPH�,QWHUQDFLRQDO 1991.

� la WHVL�GRFWRUDO�GH�0(675(6��-RDQ 0RGHOR�GH�LQGLFDGRUHV�SDUD�OD
HYDOXDFLyQ�\�JHVWLyQ�GH�FDOLGDG�GH�FHQWURV�\�GLVWULWRV��6$325(,�1990

D’altra banda també  s’ha fet un recull d’aspectes i possibles indicadors a tenir en
compte a partir de:

- O¶H[SHULqQFLD�SHUVRQDO
- HQWUHYLVWHV�L�WUHEDOOV�DPE�GLIHUHQWV�H[SHUWV�GHO�PyQ�HGXFDWLX
- HOV�SODQV�G¶DFFLy�GLUHFWLYD�GHO�&(,3�/$�&$121-$
- ELEOLRJUDILD�L�tQGH[�DQDOtWLFV

Finalment, fruit de lligar aquestes diferents fonts d’informació, hem establert una
primera relació d’àmbits d’INDICADORS. Els especifiquem a continuació, indicant les
coincidències bàsiques entre els indicadors de l’informe de l’OCDE (1991) i de la tesi
doctoral de Mestres (1990)
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,1',&$'256 2&'(������� 0(675(6�������

��5HFXUVRV�0DWHULDOV
Dimensió dels recursos Indicadors d’índole

arquitectònica i equipament
��5HFXUVRV�+XPDQV Dimensió dels recursos Iindicadors referits al

personal i als alumnes
��5HFXUVRV�)XQFLRQDOV L´organització de l´escola Indicadors referits a

l’organització de l’escola
��/LGHUDWJH�'LUHFWLX El Director/a fort. Indicadors

referits a una direcció
positiva

Indicadors referits a
estructura de poder i presa
de decisions

��&RUWHVLD Clima propici a
l´aprenentatge

Indicadors referits a la
imatge corporativa i
institucional

��5HODFLRQV�H[WHUQHV Elevat nivell d´implicació i
suport dels pares i mares

Indicadors referits a la
imatge interna-externa

��6HUYHLV� (VFRODUV� L
([WUDHVFRODUV

Dimensió dels recursos Indicadors referits a
l’organització i serveis

��5HVXOWDWV�$FDGqPLFV Els resultats i l’avaluació Indicadors referits al
rendiment, resultats i
avaluació dels alumnes

��/LQLD� GH� &HQWUH
(GXFDWLX

Recerca i reconeixement
d’uns valors propis de
l’escola més que individuals

Indicadors referits als
objectius i finalitats del
centre

���4XDOLWDW� GHO
3URIHVVRUDW

El paper vital dels
professors

Indicadors referits al
professorat

���¬PELW�&XUULFXODU El currículum Indicadors d´àmbit
curricular

���6DWLVIDFFLy� GHOV
DOXPQHV

Clima propici a
l´aprenentatge

Indicadors referits al grau
de satisfacció-amor.
Sentiment de confiança
recíproca.

Taula 1: Comparativa d’indicadors OCDE (1990)-MESTRES (1991)

Un cop es van definir aquests grans jPELWV�G¶LQGLFDGRUV, es van apuntar  tota una
sèrie de VXE�LQGLFDGRUV per a cada gran àmbit. Així doncs:

Æ0%,7�$��5(&85626�0$7(5,$/6
A-1 Situació del centre
A-2 Aspecte exterior general del centre
A-3 Aspecte general dels patis
A-4 Instal.lacions generals (pistes, piscina, laboratoris, gimnàs....)
A-5 Barreres arquitectòniques
A-6 Accès al centre
A-7 Seguretat general del centre
A-8 Estat de les classes
A-8 Neteja general
A-10 Decoració interior
A-11 Símbols externs
A-12 Equipaments (informàtics, didàctics, mobiliari....)
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¬0%,7�%��5(&85626�+80$16
B-1 Tipus d’alumnat

B-2 Estabilitat de l’alumnat
B-3 Mobilitat del professorat
B-4 Especialitats del professorat
B-5 Equip psicopedagògic al servei del centre
B-6 Ràtio grup-classe
B-7 Nombre d’alumnes global

¬0%,7�&�5(&85626�)81&,21$/6
C-1 L’horari lectiu
C-2 L’horari dels serveis escolars
C-3 L’horari dels serveix extraescolars
C-4 Els projectes del centre (PGA, RRI, PEC, MA...
C-5 Etapes que s’imparteixen
C-6 Sortides didàctiques
C-7 Projectes d’innovació
C-8 Clima general del centre

¬0%,7�'�/,'(5$7*(�',5(&7,8
D-1 Capacitat de decisió
D-2 Capacitat de fer complir les lleis
D-3 Imatge que projecta a l’interior del centre
D-4 Imatge que projecta a l’exterior del centre
D-5 Capacitat de liderar un projecte pedagògic coherent
D-6 Capacitat de resolució de problemes
D-7 Capacitat general de treball
D-8 Capacitat d’innovació

¬0%,7�(�&257(6,$�75$&7(�5(%87
E-1 Tracte rebut per part del director/a, equip directiu
E-2 Tracte rebut per part del professorat
E-3 Tracte rebut per part dels PAS
E-4 Accessibilitat general del centre
E-5 Accessibilitat general dels PAS
E-6 Accessibilitat del director/a, equip directiu
E-7 Accessibilitat del professorat

¬0%,7�)�5(/$&,216�(;7(51(6�&2081,&$&,Ï�,1)250$&,Ï
F-1 Reunions generals amb pares i mares
F-2 Reunions individuals amb pares i mares
F-3 Informes acadèmics dels alumnes, als pares i mares
F-4 Comunicacions generals als pares (principi de curs, final de curs, anuncis...)
F-5 Revista Escolar
F-6 Publicitat general
F-7 Activitats que es realitzen per a l’entorn
F-8 Activitats que es realitzen amb col.laboració amb altres entitats
F-9 Relacions institucionals generals
F-10 Relacions amb empreses de l’entorn

¬0%,7�*�6(59(,6�(6&2/$56�,�(;75$(6&2/$56
G-1 Ajuts que es concedeixen
G-2 Serveis escolars
G-3 Serveis extraescolars
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G-4 Altres activitats per cobrir les demandes dels pares per cobrir necessitats laborals
(servei de mainadera, casals....)

G-5 Atenció psicopedagògica
G-6 Atenció dels serveis socials

¬0%,7�+�5(68/7$76�$&$'Ê0,&6�,03$&7(�62&,$/
H-1 Resultats dels alumnes durant l’escolaritat
H-2 Resultats que obtenen els alumnes en l’etapa següent
H-3 Resultats que obtenen els alumnes en posteriors filtres
H-4 Resultats que obtenen els alumnes en el món del treball
H-5 Comportament dels alumnes en l’entorn immediat

¬0%,7�,��/Ë1($�'(�&(175(
I-1 Linia de centre coneguda
I-2 Coordinació entre diferents aules, en un mateix nivell o cicle
I-3 Coordinació general
I-4 Actuació coordinada del professorat substitut

¬0%,7�-�48$/,7$7�'(�75(%$//�'(/�352)(6625$7
J-1 Competència professional dels mestres i professors
J-2 Formació permanent del professorat
J-3 Grau d’innvoació del professorat
J-4 Professionalitat dels mestres (actuació davant els alumnes)

¬0%,7�.��&855,&8/$5
K-1 Temps que es dedica a l’aprenentatge
K-2 Introducció eixos transversals (salut, interculturalisme...)
K-3 Introducció noves tecnologies
K-4 Introducció noves metodologies de treball
K-5 Coordinació curricular inter-etapes
K-6 Coordinació curricular inter-cicles

Aquests, doncs, són els àmbits i sub-àmbits d’indicadors que es van presentar en el �U
T�HVWLRQDUL� '(/3+, per tal que fossin analitzats pels experts, d’acord amb les
següents instruccions:

� ,QWUXFFLRQV�UHIHULGHV�D�OD�FODVVLILFDFLy�R�MHUDUTXLW]DFLy�GHOV����jPELWV
G¶LQGLFDGRUV�

$�±�'(/6�6(*h(176�,1',&$'256�'¶81�&(175(�'2&(17��-(5$548,7=(8��GH
O¶�� DO� ����� 6(*216� /$� &$3$&,7$7� 48(� 7(1(1� '(� *(1(5$5
6$7,6)$&&,Ï�&21),$1d$�$/6�868$5,6�'(/�6,67(0$�('8&$7,8
1 – Molta incidència
12 – Poca incidència

³$�WUDYpV�GH�OD�MHUDUTXL]DFLyQ�VH�REWLHQHQ�WDQWDV�FODVLILFDFLRQHV�FRPR�H[SHUWRV�RSLQHQ�
3DUD� LQWHJUDUODV� HQ� XQD� VROD� VH� FDOFXOD� XQD�PHGLGD� GH� WHQGHQFLD� FHQWUDO� �PHGLDQD
SUHIHUHQWHPHQWH�� SDUD� ODV� SRVLFLRQHV� GH� FDGD� tWHP� HQ� WRGDV� ODV� UHVSXHVWDV�
UHRUGHQiQGRODV� HQ� IXQFLyQ� GHO� YDORU� REWHQLGR�����(Q� FDVR� GH� PHGLDQDV� LJXDOHV� VH
SXHGH� UHFXUULU� D� OD� PHGLD� R� D� LQGLFDGRUHV� GH� OD� GLVSHUVLyQ� GH� ODV� UHVSXHVWDV´
(LANDETA, John 1999: 78)
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� ,QVWUXFFLRQV�UHIHULGHV�D�OD�YDORUDFLy�GHOV�VXE�jPELWV�G¶LQGLFDGRUV�

%� ±� $� &217,18$&,Ï�� 9$/25(8� (/6� 6(*h(176� ,1',&$'256� '¶81� &(175(
'2&(17�� 5(63(&7(� $� /$� ,1&,'Ê1&,$� 48(� 32'(1� 7(1,5� (1� (/� *5$8� '(
6$7,6)$&&,Ï�&21),$1d$�'(/6�868$5,6
(0=poca incidència / 5=molta incidència)

³(Q�HVWH�FDVR��VH�FDOFXOD� OD�PHGLGD�GH�WHQGHQFLD�FHQWUDO�GH� ORV�YDORUHV�DVLJQDGRV�D
FDGD�tWHP�HQ�WRGDV�ODV�UHVSXHVWDV��UHRUGHQiQGRORV�HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�YDORUHV�PHGLRV
REWHQLGRV´�(LANDETA, John 1999: 78-79)

Un cop passat aquest primer qüestionari, V¶KD�GH�UHPDUFDU�OD�LQFOXVLy��SHU�SDUW�GHOV
H[SHUWV�� GH� GLIHUHQWV� VXE�jPELWV� G¶LQGLFDGRUV. Ho detallem a continuació, com a
informació, malgrat que constarà posteriorment en les incidències de la investigació54:

A-13 Proximitat al domicili
A-14 Control/vigilància al centre
A-15 quotes AMPA o altres pagaments

B-8 Atenció per part de la Inspecció d’Ensenyament
B-9 Ubicació de l’alumne dins un grup o crèdit variable

C-9 Existència AMPA
C-10 Coordincació entre AMPA-CENTRE DOCENT

D-9 Capacitat d’escoltar al Claustre
D-10 Capacitat de separar la gestió de centre del projecte pedagògic

F-11 Existència de pàgina WEB

I-5 Coordinació i acció tutorial

J-5 Coordinació entre el professorat i els diferents departaments (a secundària)

L-1 Adaptació de l’alumne al centre docent
L-2 Adaptació de l’alumne als companys
L-3 Adaptació de l’alumne als mestres i/o professors/es
L-4 Satisfacció de l’alumne amb els aprenentatges

'HVSUpV�G¶KDYHU�DIHJLW�L�FRPSOHWDW�HO��U�T�HVWLRQDUL amb tots aquests sub-àmbits,
es va passar novament a tots els experts (el segon qüestionari DELPHI) per tal que
tornessin a fer la classificació/jerarquització dels diferents grans àmbits d’indicadors i la
valoració dels sub-àmbits.
)LQDOPHQW�� DPE� O¶RUGHQDFLy� GHILQLWLYD� GHOV� jPELWV� G¶LQGLFDGRUV� L� GHOV
FRUUHVSRQHQWV�VXE�LQGLFDGRUV��V¶DUULED�D�OHV�FRQFOXVLRQV�L�D�OHV�ILWHV�GHILQLWLYHV
G¶DTXHVW�WUHEDOO�

                                               
54 Pàgines 91 i 92 d’aquesta investigació
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���(OV�MXWJHV�H[SHUWV�GLQV�HO�PqWRGH�'(/3+,

De fet, sobre ells recau una gran part de la responsabilitat dels resultats obtinguts en la
recerca.�³/RV�H[SHUWRV�FRQVWLWX\HQ�HO�HMH�FHQWUDO�GHO�PpWRGR��\D�TXH�VREUH�HOORV�UHFDH
OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�HPLWLU� ORV�MXLFLRV�TXH��GH�IRUPD�DJUHJDGD��FRQVWLWXLUiQ�HO�RXWSXW
GH�OD�WpFQLFD´�(LANDETA, John 1999:54)
Però no per això s’han de cercar jutges-experts que –tots ells- tinguin càrrecs dins el
món educatiu o social. Fins i tot és interessant per la investigació poder gaudir de
diferents tipologies d’experts 55

Vàrem haver de cercar persones que, a més a més de considerar el seu ERQ�FULWHUL
alhora de valorar els indicadors de satisfacció, tinguessin una certa GLVSRQLELOLWDW per
poder dur a terme l’experiència. Evidentment que vàrem pensar en el QLYHOO� GH
FRQHL[HPHQW�sobre l’àrea en qüestió, mesurat sobretot pel WHPSV�G¶H[SHULqQFLD en
aquest camp, etc...
També es va tenir en compte la seva HILFjFLD�SUHGLFWLYD, degut al càrrec que alguns
dels experts ocupen dins el món educatiu o dins la mateixa societat. Tot plegat va fer
que VHOHFFLRQHVVLP�YLQW�L�FLQF�H[SHUWV�YLQFXODWV�D�OD�UHDOLWDW�HGXFDWLYD�GHO�&DPS
GH� 7DUUDJRQD. En general, com el mateix LANDETA ens diu, podem considerar
expert: ³���DTXHOO�LQGLYLGXR�FX\D�VLWXDFLyQ�\�UHFXUVRV�SHUVRQDOHV�OH�SRVLELOLWHQ�FRQWULEXLU
SRVLWLYDPHQWH� D� OD� FRQVHFXFLyQ� GHO� ILQ� TXH� KD� PRWLYDGR� OD� LQLFLDFLyQ� GHO� WUDEDMR
'(/3+,´�(LANDETA, Jonh 1999:57)

A aquests experts –a banda d’encomenar la complimentació dels qüestionaris
DELPHI- van tenir la missió important i imprescindible d’aportar opinions particulars
per poder completar la recerca.

Com a nombre óptim d’experts, s’ha tingut en compte el fet de tenir-ne un número
suficient per  poder gaudir d’uns “stàndars” de fiabilitat. ³����D� OD�KRUD�GH�GHWHUPLQDU�HO
Q~PHUR� ILQDO� GH� H[SHUWRV� TXH� WRPDUiQ� SDUWH� KDEUi� TXH� WHQHUVH� HQ� FXHQWD� WDQWR� HO
Q~PHUR� GH� H[SHUWRV� YiOLGRV� GLVSXHVWRV� D� SDUWLFLSDU� FRPR� ODV� FRQVLGHUDFLRQHV
RUJDQL]DWLYDV� \� OLPLWDFLRQHV� SUHVXSXHVWDULDV� \� WHPSRUDOHV����� D� WXOR� PpUDPHQWH
LQGLFDWLYR��QR�VXHOH�VHU�KDELWXDO�QL�DFRQVHMDEOH�DFRPHWHU�HVWXGLRV�'(/3+,�FRQ�SDQHOHV
GH� PiV� GH� FLQFXHQWD� H[SHUWRV�� WDQWR� SRU� UD]RQHV� GH� RSHUDWLYLGDG� FRPR� GH
FRVWH�EHQHILFLR�´�(LANDETA, John 1999:62)

���5HODFLy�GH�MXWJHV�H[SHUWV

� 6(&725�0(675(6�,�352)(66256�'(�35,0¬5,$�,�6(&81'¬5,$
o Una professora d’Institut d’Ensenyament Secundari adscrita

actualment a Batxillerat, amb experiència en el món de la FP
o Un professor d’Institut d’Ensenyament Secundari adscrit a

Batxillerat, amb experiència en el món de Primària que ha ocupat
alts càrrecs en l’administració educativa catalana

o Una mestra d’un CEIP, adscrita a Educació Primària, amb trenta
quatre anys d’exercici de docència

o Una mestra d’un CEIP, actualment Cap d’Estudis, adscrita a
Educació Primària, amb trenta-dos anys d’exercici de la docència

                                               
55 Veure l´apartat EL MÈTODE DELPHI APLICAT AL MÓN EDUCATIU
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o Una mestra d’un CEIP, adscrita a Educació Primària, amb trenta
anys d’exercici de docència

� 6(&725�(48,36�',5(&7,86�'(�35,0¬5,$�,�6(&81'¬5,$
o Un Director d’un CEIP, amb vint anys d’exercici del càrrec
o Un Director d’un CEIP, amb un any d’exercici en el càrrec i quinze

anys en l’exercici de la docència.
o Una Directora de CEIP vinculat a múltiples experiències en el món

educatiu
o Un Cap d’Estudis d’un IES amb una llarga tradició en la FP
o Una Cap d’Estudis d’un IES, amb experiència a Primària, actualment

adscrita a Batxillerat
o Una Directora d’un IES, amb llarga experiència en Instituts

experimentals de Reforma Educativa
� 6(&725�3$5(6�,�0$5(6�'(�35,0¬5,$�,�6(&81'$5,$

o Una mare que, actualment, te dos fills dins el sistema educatiu, un
ubicat a Primària i l’altre a Secundària Obligatòria. Actualment
pertany a una Junta d’un AMPA

o Una mare, actualment presidenta d’un AMPA amb dos fills dins el
sistema educatiu (Primària)

o Un pare amb una filla dins l’Educació Secundària Obligatòria. Va
pertànyer durant vuit anys a la junta d’una AMPA

o Un Pare amb una filla dins l’Educació Secundària Obligatòria i un fill
dins els Cicles Formatius. Ex_President d’una AMPA. Actualment
presideix una Regiduria d’un municipi.

o Una Mare amb dos fills dins els sistema educatiu (Primària i
Secundària)

� 6(&725�$-817$0(176
o Un Alcalde d’una població de 15.0000 habitants. Actualment té un fill

dins el sistema educatiu públic (Primària)
o Un Alcalde d’una població de 5.000 habitants. Actualment té dos fills

dins el sistema educatiu públic (Primària i Secundària)
� 6(&725�,163(&&,Ï�'¶(16(1<$0(17

o  Inspectora en Cap Adjunta d’una Delegació Territorial del
Departament d’Ensenyament

o Un Inspector, amb una llarga experiència en l’exercici de la docència
i de càrrecs directius.

o Un Inspector, que va ocupar diferents càrrecs dins l’Administració
Educativa Catalana. Posseeix una llarga experiència docent i
directiva.

� 6(&725�)D3D&
o El Vice-president de la Federació d’Associacions de Pares i Mares

d’una demarcació Catalana.
o Un vocal de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’una

demarcació Catalana.
� 6(&725�352)(66256�(6�81,9(56,7$5,6

o Professor Universitari d’una Facultat d’Educació
o Professora Universitària d’una Facultat d’Educació

- La distribució per sexes és la següent:
o 13 homes
o 12 dones
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E��35,0(5$�)$6(�,19(67,*$'25$

���(O�SULPHU�T�HVWLRQDUL�'(/3+,

Tarragona, 20 de març de 2001

Benvolgut/da:

Estem realitzant un treball de UHFHUFD� VREUH� LQGLFDGRUV� GH� VDWLVIDFFLy�FRQILDQoD
dels usuaris del sistema educatiu (per focalitzar al màxim el treball, entendrem com a
usuaris els SDUHV�L�PDUHV d’alumnes).
Intentarem fer la recerca en els nivells d’ensenyament obligatori (3 a 16 anys).
És per això que demanem la teva col.laboració, com a expert/a, omplint aquest 1r
qüestionari.
Moltes gràcies per la teva aportació.

$�±�'(/6�6(*h(176�,1',&$'256�'¶81�&(175(�'2&(17��-(5$548,7=(8��GH
O¶�� DO� ����� 6(*216� /$� &$3$&,7$7� 48(� 7(1(1� '(� *(1(5$5
6$7,6)$&&,Ï�&21),$1d$�$/6�868$5,6�'(/�6,67(0$�('8&$7,8
1 – Molta incidència
12 – Poca incidència
o
,1',&$'256 //2&�48(

$725*8(8

5(&85626�0$7(5,$/6�(infraestructura, equipaments, situació...) ����������
5(&85626�+80$16�(mobilitat del professorat, alumnat, ����������
5(&85626�)81&,21$/6�(horaris, projectes, nivells impartits...) ����������
/,'(5$7*(�',5(&7,8�(capacitat de decisió, imatge que projecta...) ����������
&257(6,$�75$&7(�48(�(6�5(3�(en general, per part de tot el
personal)

����������

5(/$&,216�(;7(51(6�&2081,&$&,Ï�,1)250$&,Ï�(participació...) ����������
6(59(,6�(6&2/$56�,�(;75$(6&2/$56�(menjador, transport, altres
actv...)

����������

5(68/7$76�$&$'Ê0,&6�,03$&7(�62&,$/�(resultats, sortides
laborals

����������

/,1,$�'¶(6&2/$�'(�&(175(�('8&$7,8�(imatge externa
d’unitat/cohesió/coordinació internes)

����������

48$/,7$7�'(�75(%$//�'(/�352)(6625$7�(competència,
formació...)

����������

¬0%,7�&855,&8/$5��Noves tecnologies, inteculturalisme, integració) ����������
6$7,6)$&&,Ï�'(/6�$/801(6�(nivell de satisfacció que els pares
perceben dels seus fills/es, respecte al centre educatiu)

����������
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%� ±� $� &217,18$&,Ï�� 9$/25(8� (/6� 6(*h(176� ,1',&$'256� '¶81� &(175(
'2&(17�� 5(63(&7(� $� /$� ,1&,'Ê1&,$� 48(� 32'(1� 7(1,5� (1� (/� *5$8� '(
6$7,6)$&&,Ï�&21),$1d$�'(/6�868$5,6
(0=poca incidència / 5=molta incidència)

També podeu afegir aquells indicadors o àmbit d’indicadors que no constin i que creieu
que tenen una importància cabdal en el tema que ens ocupa:

$0%,7�$��5(&85626�0$7(5,$/6 9$/25$&,Ï
A-1 Situació del centre (aïllat, rural, urbà, prop d’indústries...)           
A-2 Aspecte exterior general del centre           
A-3 Aspecte general dels patis           
A-4 Instal.lacions generals (pistes, piscina, laboratoris, gimnàs...)           
A-5 Barreres arquitectòniques           
A-6 Accès al centre (peatonal/amb vehicles particulars...)           
A-7 Seguretat general del centre           
A-8 Estat de les classes (il.luminació, humitat, comoditat           
A-9 Neteja general           
A-10 Decoració interior           
A-11 Símbols externs (escuts, banderes...)           
A-12 Equipaments (informàtics, didàctics....)           
A-13                    
A-14                    
A-15                    

¬0%,7�%��5(&85626�+80$16 9$/25$&,Ï
B-1 Tipus d’alumnat (ètnies, nivell socio-cultural....)           
B-2 Estabilitat de l’alumnat           
B-3 Mobilitat del professorat           
B-4 Especialitats del professorat (música, ed. Física...)           
B-5 Equip Psicopedagògic al servei del centre           
B-6 Ràtio grup classe           
B-7 Nombre d’alumnes global           
B-8                     
B-9                     
B-10                     
B-11                     
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¬0%,7�&��5(&85626�)81&,21$/6 9$/25$&,Ï
C-1 L’horari lectiu ����������
C-2 L’horari dels serveis escolars (menjador...) ����������
C-3 L’horari d’activitats extraescolars ����������
C-4 Els projectes del centre: PEC, PCC, RRI, PGA, MA) ����������
C-5 Etapes que s’imparteixen (INF, PRI, ESO, BAT) ����������
C-6 Les sortides didàctiques escolars (colònies...) ����������
C-7 Projectes d’innovació (COMENIUS, Noves metodologies...) ����������
C-8 Clima general del centre (convivència/disciplina...) ����������
C-9           ����������
C-10          ����������
C-11          ����������
C-12          ����������

¬0%,7�'��/,'(5$7*(�',5(&7,8 9$/25$&,Ï
D-1 Capacitat de decisió           
D-2 Capacitat de fer complir les lleis           
D-3 Imatge que projecta a l’interior del centre           
D-4 Imatge que projecta a l’exterior del centre           
D-5 Capacitat de liderar un projecte pedagògic coherent           
D-6 Capacitat de resolució de problemes           
D-7 Capacitat general de treball           
D-8 Capacitat d’innovació envers la gestió directiva           
D-9                    
D-10                    
D-11                    
D-12                    

¬0%,7�(��&257(6,$�75$&7(�5(%87 9$/25$&,Ï
E-1 Tracte rebut per part del director/a, equip directiu           
E-2 Tracte rebut per part del professorat           
E-3 Tracte rebut per part del Personal d’Administració i Serveis           
E-4 Accessibilitat general del centre           
E-5 Accessibilitat del Personal d’Admnistració i Serveis           
E-6 Accessibilitat del director/a, equip directiu           
E-7 Accessibilitat del professorat           
E-8                     
E-9                    
E-10                    
E-11                    
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¬0%,7�)��5(/$&,216�(;7(51(6�&2081,&$&,Ï�,1)250$&,Ï 9$/25$&,Ï
F-1 Reunions generals amb pares i mares           
F-2 Reunions individuals amb pares i mares           
F-3 Informes acadèmics dels alumnes,  als pares i mares           
F-4 Comunicacions generals als pares (principi de curs, final de curs,
anuncis diversos....)

          

F-5 Revista Escolar           
F-6 Publicitat general (tríptics, cartells.....)           
F-7 Activitats que es realitzen per a l’entorn (concerts, participació
mitjans comunicació, ....)

          

F-8 Activitats que es realitzen amb col.laboració amb altres entitats
(del poble o ciutat)

          

F-9 Relacions institucionals generals (Ajuntament, C. Comarcal...)           
F-10 Relacions amb empreses de l’entorn           
F-11                    
F-12                    
F-13                    
F-14                    

¬0%,7�*��6(59(,6�(6&2/$56�,�(;75$(6&2/$56 9$/25$&,Ï
G-1 Ajuts que es concedeixen           
G-2 Serveis escolars (transport i menjador)           
G-3 Actv. Extraescolars (esportives....)           
G-4 Altres activitats per cobrir la demanda dels pares per cobrir les
necessitats laborals (mainadera, casals d’estiu....)

          

G-5 Atenció psicopedagògica           
G-6 Atenció dels serveis socials           
G-7                     
G-8                     
G-9                    
G-10                    

¬0%,7�+��5(68/7$76�$&$'Ê0,&6�,03$&7(�62&,$/ 9$/25$&,Ï
H-1 Resultats dels alumnes durant l’escolaritat           
H-2 Resultats que obtenen els alumnes en l’etapa següent           
H-3 Resultats que obtenen els alumnes en posteriors filtres (selectiv)           
H-4 Resultats que obtenen els alumnes en el món del treball           
H-5 Comportament dels alumnes en l’entorn immediat           
H-6                     
H-7                    
H-8                    
H-9                    

¬0%,7�,��/,1,$�'¶(6&2/$�'(�&(175(�('8&$7,8 9$/25$&,Ï
I-1 Línia de centre coneguda           
I-2 Coordinació entre diferents classes, en un mateix nivell o cicle           
I-3 Coordinació general           
I-4 Actuació coordinada del professorat substitut           
I-5                    
I-6                    



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
83

I-7                    
I-8                    

¬0%,7�-��48$/,7$7�'(�75(%$//�'(/�352)(6625$7 9$/25$&,Ï
J-1 Competència professional dels mestres           
J-2 Formació permanent del professorat           
J-3 Grau d’innovació del professorat           
J-4 Professionalitat dels mestres (actuació davant dels alumnes...)           
J-5                     
J-6                     
J-7                     

¬0%,7�.��&855,&8/$5 9$/25$&,Ï
K-1 Temps que es dedica a l’aprenentatge           
K-2 Introducció eixos transversals (salut, interculturalisme...)           
K-3 Introducció noves tecnologies           
K-4 Introducció noves metodologíes           
K-5 Coordinació curricular inter-etapes           
K-6 Coordinació curricular inter-cicles           
K-7                     
K-8                     
K-9                     
K-10                     

$OWUHV�VXJJHULPHQWV�
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���/¶DSOLFDFLy�L�OHV�VHYHV�LQFLGqQFLHV

Per tal d’aconseguir la participació dels vint-i-cinc experts en aquesta experiència es
van realitzar YLVLWHV� SHUVRQDOLW]DGHV� amb una explicació exhaustiva de l’objecte
d’estudi i del mètode DELPHI. Per fer més amena aquesta presentació es van utilitzar
les següents diapositives. Pensem que poden servir com a VtQWHVL�JUjILFD de tot el
procés aplicatiu:

12/07/2001 1

UNA PROPOSTA D’INDICADORS PER 
MESURAR LA SATISFACCIÓ DELS 
USUARIS DEL SISTEMA EDUCATIU 

OBLIGATORI
(mitjançant el mètode DELPHI)

Josep Ramon Tarragó

Supervisió:

Dra. Carme Borbonés
Fac. Educació. URV
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01/08/2001 2

METODOLOGIA CIENTÍFICA

á Mètode DELPHI
á Mitjançant 25 experts
á Amb un instrument: el 

qüestionari DELPHI
á Amb feed-back
á Amb el compromís de 

presentar resultats

10/07/2001 3

ELS EXPERTS

á Persones vinculades a l’entorn 
educatiu

á Amb visites personalitzades

á Amb el manteniment de l’anonimat 
fins a la fi de la investigació
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10/07/2001 4

TIPOLOGIA D’EXPERTS

á Mestres de primària
á Pares i Mares de primària
á Professors de secundària
á Pares i Mares de secundària
á E. Directius Primària
á E. Directius Secundària
á Inspectors
á Alcaldes 
á Professors universitaris

12/07/2001 5

1r Qüestionari

A – JERARQUITZACIÓ DELS 
DIFERENTS ÀMBITS 
D’INDICADORS DE QUALITAT 
D’UN CENTRE DOCENT

B – VALORACIÓ DELS LLISTATS 
DE SUB-INDICADORS
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12/07/2001 6

Anàlisi de les dades

A – S’obtè la mitjana, la mitja i la 
desviació títpica de totes les 
respostes dels diferents experts. 
S’anota la resposta de cada un 
d’ells, conjuntament amb 
l’ordenació obtinguda per l’anàlisi 
estadística.

12/07/2001 7

2n Qüestionari

n Amb els mateixos apartats

n Amb les dades especificades 
anteriorment

n Amb totes les anotacions 
realitzades pels experts

n Els experts poden, voluntàriament 
tornar a jerarquitzar i valorar les 
respostes.
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12/07/2001 8

Anàlisi definitiu

• Anàlisi bibliogràfic
• Treball de camp
• Anàlisi estadístic
• Conclusions finals
• Catàleg d’indicadors
• Aplicació en un medi real

L’HQWXVLDVPH de tots els experts va ser elogiable. L´única demanda que rebia és
poder comptar amb el suficient WHPSV�GH�UHIOH[Ly per poder dur a terme el qüestionari
d’una forma totalment encertada i conscient.

Els experts han estat enumerats –GH�IRUPD�WRWDOPHQW�DQzQLPD- des de l’1 fins al 25.
D’aquesta manera preservem el GUHW� D� OD� LQWLPLWDW� L� D� OD� SURWHFFLy� GH� GDGHV
absolutament necessàries en totes les investigacions i/o recerques.

En els annexos d’aquest treball es poden consultar tots els qüestionaris degudament
informatitzats, amb totes les apreciacions i suggeriments aportats pels experts. D’altra
banda, també s’inclouen tots els nous indicadors que han aportat.

(O�SULPHU�T�HVWLRQDUL�HV�YD�FRPHQoDU�D�DSOLFDU�HO�GLD����G¶DEULO�GH������L�YjUHP
UHFROOLU� O¶~OWLP� HO� GLD� �� G¶DEULO. Es va necessitar aproximadament un mes per
entrevistar tots els experts i donar un marge de temps suficient per respondre.

Finalment, com a incidències més remarcables de l’aplicació d’aquest 1r qüestionari és
la no presentació, dins el termini establert, dels dos qüestionaris corresponents als
experts 24 i 25. És per això que les seves dades estadístiques s’inclouran en l’anàlisi
que es durà a terme en el segon qüestionari. Per tant, hi ha una analítica de vint-i-tres
qüestionaris en la primera ronda i una de vint-i-cinc en la segona. S’ha de fer constar
doncs que a aquests experts 24 i 25 no se’ls va fer valorar els nous indicadors aportats
per la resta d’experts. Malgrat això, les variacions en els resultats últims no són
significatives.
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���/HV�DSRUWDFLRQV�L�HOV�VXJJHULPHQWV�GHOV�H[SHUWV

Seguidament anem a enumerar tots els nous indicadors que han aportat els experts,
així com tots aquells suggeriments que han anotat en els qüestionaris.

(;3(57�Q��

$SRUWDFLRQV�

Indicador D-9 Capacitat d’escoltar al Claustre
Indicador D-10 Capacitat de separar la gestió de centre del projecte pedagògic
Indicador J-5 Coordinació entre el professorat i els departaments

6XJJHULPHQWV�

“Destaco l’apartat C-8 (Clima de centre: convivència/disciplina...) perquè crec que es
pot obrir amb una sère de branques que influeixen en gairebé tots els altres àmbits és
a dir, segons el meu criteri, una base forta de disciplina en qualsevol centre, fa que tot
procés educatiu tingui un tant per cent elevat d’èxit”

(;3(57�Q���

$SRUWDFLRQV�

Indicador F-11 Existència pàgina WEB

(;3(57�Q��

$SRUWDFLRQV�

Indicador L-1 Adaptació de l’alumne al centre docent
Indicador L-2 Adaptació de l’alumne als companys/es
Indicador L-3 Adaptació de l’alumne als mestres
Indicador L-4 Adaptació de l’alumne als aprenentatges

6XJJHULPHQWV�

“M’ha faltat el qualitatiu de satisfacció dels alumnes. És per això que aporto aquests
nous indicadors”

(;3(57�Q���

$SRUWDFLRQV�

Indicador A-13 Proximitat al domicili

(;3(57�Q���

$SRUWDFLRQV�

Indicador B-9 Ubicació de l’alumne dins un grup o crèdit variable
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Indicador I-5 Coordinació i acció tutorial

6XJJHULPHQWV�

“L’indicador H-3 ( Resultats que obtenen els alumnes en posteriors filtres –selectivitat-)
no es pot avaluar.
En l’àmbit B Recursos Humans, el punt B-4 (Especialitats del Professorat) no es pot
avaluar perquè a secundària sempre s’hi ha sobreentés, llicenciats en les diferents
àrees”

(;3(57�Q���

6XJJHULPHQWV�

“M’ha costat prioritzar. És difícil”

(;3(57�Q����

$SRUWDFLRQV�

Indicador B-8 Atenció de la Inspecció d’Ensenyament

(;3(57�Q����

6XJJHULPHQWV�

a) “No es diferencia prou el doble procés: a) captar l’usuari perquè et vingui a tu.
B) Mantenir satisfet l’usuari que ja és al centre. La part a) és bàsica als centres
públics i no tan sols als privats.

b) A la pàgina 1 costa ser coherent perquè en cada àmbit hi ha algun factor clau i
d’altres menys. Al moment d’escollir un àmbit i relegar-ne un altre es pot perdre
informació important.

c) El valor de la marca (prestigi, imatge tradicional) l’atribueix l’usuari, però el
centre (la direcció especialment) influeix en la tria al moment de pas d’una
etapa a l’altra.

d) Cas que el nombre d’experts hagi de ser reduït recomano demanar opinió a un
director de un IES.”

(;3(57�Q����

$SRUWDFLRQV�

Indicador A-14 Control/vigilància al centre

(;3(57�Q����

$SRUWDFLRQV�

Indicador C-9 Existència AMPA
Indicador C-10 Coordinació AMPA-CENTRE DOCENT
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���$QjOLVL�HVWDGtVWLFD�GH�OHV�GDGHV

$���%XLGDW�GHOV�UHVXOWDWV�DWRUJDWV�SHOV�MXWJHV�H[SHUWV��GH�OD�MHUDUTXLW]DFLy�FODVVLILFDFLy�GHOV�jPELWV�G¶LQGLFDGRUV��T�HVWLRQDUL���

,1',&$'256 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
5(&85626�0$7(5,$/6�(infraestructura, equipaments, situació...) �����������������������������������������������������������
5(&85626�+80$16�(mobilitat del professorat, alumnat, ��������������������������������������������������������������
5(&85626�)81&,21$/6�(horaris, projectes, nivells impartits...) �����������������������������������������������������������������
/,'(5$7*(�',5(&7,8�(capacitat de decisió, imatge que projecta...) ���������������������������������������������������������
&257(6,$�75$&7(�48(�(6�5(3�(en general, per part de tot el
personal)

���������������������������������������������������������������

5(/$&,216�(;7(51(6�&2081,&$&,Ï�,1)250$&,Ï�(participació...) ������������������������������������������������������������������
6(59(,6�(6&2/$56�,�(;75$(6&2/$56�(menjador, transport, altres
actv...)

��������������������������������������������������������������

5(68/7$76�$&$'Ê0,&6�,03$&7(�62&,$/�(resultats, sortides
laborals

��������������������������������������������������������

/,1,$�'¶(6&2/$�'(�&(175(�('8&$7,8�(imatge externa
d’unitat/cohesió/coordinació internes)

����������������������������������������������������������

48$/,7$7�'(�75(%$//�'(/�352)(6625$7�(competència,
formació...)

����������������������������������������������������������

¬0%,7�&855,&8/$5��Noves tecnologies, inteculturalisme, integració) ���������������������������������������������������������������
6$7,6)$&&,Ï�'(/6�$/801(6�(nivell de satisfacció que els pares
perceben dels seuss fills/es, respecte al centre educatiu)

���������������������������������������������������������

Taula 2: Buidat resultats 1r qüestionari. Jerarquització àmbits
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%�±�%XLGDW�GHOV�UHVXOWDWV��DWRUJDWV�SHOV�MXWJHV�H[SHUWV��HQ�OD�YDORUDFLy�GHOV�VXE�LQGLFDGRUV��T�HVWLRQDUL���

$0%,7�$��5(&85626�0$7(5,$/6 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
A-1 Situació del centre (aïllat, rural, urbà, prop d’indústries...) 5,3,4,3,2,3,4,3,5,3,4,2,2,3,3,3,3,0,4,5,5,5,2          
A-2 Aspecte exterior general del centre 4,3,3,2,2,2,4,5,5,5,4,5,3,3,5,2,3,3,1,4,3,3,4          
A-3 Aspecte general dels patis 4,3,3,3,2,2,4,4,2,5,4,5,3,5,4,3,4,3,0,4,4,2,3          
A-4 Instal.lacions generals (pistes, piscina, laboratoris, gimnàs...) 3,4,2,2,3,3,3,5,2,5,5,5,4,5,4,3,5,3,3,5,4,2,4          
A-5 Barreres arquitectòniques 3,2,2,4,2,2,2,3,2,3,3,2,1,2,3,1,3,3,0,5,5,3,3          
A-6 Accès al centre (peatonal/amb vehicles particulars...) 2,2,3,3,3,2,3,2,3,3,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,4,1,3          
A-7 Seguretat general del centre 5,4,3,5,5,3,3,4,4,4,5,4,4,4,4,2,5,3,2,4,4,5,5          
A-8 Estat de les classes (il.luminació, humitat, comoditat 5,3,4,3,4,2,3,3,4,5,3,5,5,4,4,4,5,5,3,5,5,4,5          
A-9 Neteja general 3,3,3,4,4,2,3,5,4,3,3,5,4,5,4,3,4,4,3,5,5,4,4          
A-10 Decoració interior 1,2,3,3,2,1,2,1,4,2,4,4,3,5,4,3,3,3,0,4,3,1,4          
A-11 Símbols externs (escuts, banderes...) 0,1,1,0,0,1,1,0,0,0,3,2,2,3,2,2,0,2,0,1,2,0,0          
A-12 Equipaments (informàtics, didàctics....) 3,4,4,5,5,5,3,4,4,5,5,5,5,3,4,3,5,4,4,5,4,5,4          
A-13                    
A-14                    
A-15                    
Taula 3. Buidat Resultats 1r qüestionari sub-indicadors recursos materials
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¬0%,7�%��5(&85626�+80$16 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
B-1 Tipus d’alumnat (ètnies, nivell socio-cultural....) 5,4,4,4,5,4,5,2,5,5,5,5,4,5,5,4,2,3,3,5,4,0,2          
B-2 Estabilitat de l’alumnat 3,2,3,4,4,3,3,3,5,5,5,4,4,2,3,3,5,3,1,4,2,1,5          
B-3 Mobilitat del professorat 4,4,4,5,4,3,3,2,5,0,5,3,4,3,4,3,5,3,1,4,5,3,2          
B-4 Especialitats del professorat (música, ed. Física...) 2,3,4,3,5,3,3,0,4,5,4,4,5,3,4,3,5,4,1,3,4,4,4          
B-5 Equip Psicopedagògic al servei del centre 2,3,3,4,4,3,3,4,1,5,4,4,3,2,4,3,5,1,3,3,3,4,5          
B-6 Ràtio grup classe 5,4,2,3,4,4,3,5,5,4,4,5,4,2,3,4,5,5,4,5,5,5,4          
B-7 Nombre d’alumnes global 2,3,2,1,3,2,3,2,5,4,4,5,3,2,2,3,3,5,3,0,2,2,4          
B-8                     
B-9                     
B-10                     
B-11                     
Taula 4. Buidat Resultats 1r qüestionari sub-indicadors Recursos Humans

¬0%,7�&��5(&85626�)81&,21$/6 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
C-1 L’horari lectiu 5,3,3,4,5,3,4,3,3,3,5,5,4,5,3,2,3,5,4,4,3,4,4����������
C-2 L’horari dels serveis escolars (menjador...) 4,2,4,5,5,3,3,1,5,4,4,5,3,2,4,3,3,1,2,5,4,4,3����������
C-3 L’horari d’activitats extraescolars 4,4,4,4,4,3,4,2,5,2,4,4,3,4,3,3,3,3,2,5,4,3,4����������
C-4 Els projectes del centre: PEC, PCC, RRI, PGA, MA) 3,4,2,2,3,3,2,2,2,3,2,5,3,2,3,3,5,1,3,4,3,1,2����������
C-5 Etapes que s’imparteixen (INF, PRI, ESO, BAT) 5,3,3,4,5,3,4,5,3,5,5,4,3,5,5,4,5,4,4,3,5,5,5����������
C-6 Les sortides didàctiques escolars (colònies...) 1,2,4,3,4,4,4,2,3,3,3,3,4,4,4,2,3,3,2,3,3,1,5����������
C-7 Projectes d’innovació (COMENIUS, Noves metodologies...) 2,3,3,3,4,2,3,3,4,4,2,4,4,3,3,2,2,4,2,4,5,4,1����������
C-8 Clima general del centre (convivència/disciplina...) 5,4,4,4,5,5,5,5,4,5,5,5,5,4,5,4,5,5,4,5,4,5,5����������
C-9           ����������
C-10          ����������
C-11          ����������
C-12          ����������
Taula 5. Buidat Resultats 1r qüestionari sub-indicadors Recursos Funcionals
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¬0%,7�'��/,'(5$7*(�',5(&7,8 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
D-1 Capacitat de decisió 4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,4,3,5,3,5,5,3,5,5,5,4          
D-2 Capacitat de fer complir les lleis 5,3,4,4,5,4,4,3,2,4,5,5,5,2,3,3,4,4,2,5,3,5,0          
D-3 Imatge que projecta a l’interior del centre 5,4,4,3,3,4,3,2,5,5,4,4,4,2,3,4,4,4,3,3,4,5,2          
D-4 Imatge que projecta a l’exterior del centre 3,4,4,4,5,5,4,4,5,5,5,4,4,2,4,5,4,5,3,3,5,5,4          
D-5 Capacitat de liderar un projecte pedagògic coherent 3,3,3,4,5,5,3,3,5,5,3,4,4,3,5,4,5,5,4,5,4,5,4          
D-6 Capacitat de resolució de problemes 5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4,3,5,4,5,5,5,5          
D-7 Capacitat general de treball 5,4,4,4,2,4,3,4,3,5,4,4,5,3,4,5,5,5,4,5,5,5,5          
D-8 Capacitat d’innovació envers la gestió directiva 3,4,4,3,2,4,2,2,2,5,3,5,3,2,4,3,4,5,3,3,4,5,3          
D-9                    
D-10                    
D-11                    
D-12                    
Taula 6. Buidat Resultats 1r qüestionari sub-indicadors Lideratge Directiu

¬0%,7�(��&257(6,$�75$&7(�5(%87 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
E-1 Tracte rebut per part del director/a, equip directiu 3,4,4,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,4,3,4,3,4,5,5,5,5          
E-2 Tracte rebut per part del professorat 5,4,4,5,5,5,5,4,5,5,4,5,5,3,5,4,5,3,4,5,5,5,4          
E-3 Tracte rebut per part del Personal d’Administració i Serveis 3,2,2,4,3,4,5,5,5,5,4,5,5,3,4,4,3,3,2,4,4,4,3          
E-4 Accessibilitat general del centre 4,3,3,4,3,4,5,4,3,5,3,4,4,3,4,4,3,3,3,4,2,3,5        
E-5 Accessibilitat del Personal d’Admnistració i Serveis 3,3,2,4,3,3,5,4,3,4,2,3,4,2,4,3,3,3,3,4,3,3,3          
E-6 Accessibilitat del director/a, equip directiu 3,4,3,5,5,5,5,5,3,4,3,4,3,3,5,4,4,3,4,4,4,4,5          
E-7 Accessibilitat del professorat 5,4,3,5,5,5,5,3,3,4,3,4,4,3,5,5,5,3,3,5,4,5,4          
E-8                     
E-9                    
E-10                    
E-11                    
Taula 7. Buidat Resultats 1r qüestionari sub-indicadors Cortesia/tracte rebut
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¬0%,7�)��5(/$&,216�(;7(51(6�&2081,&$&,Ï�,1)250$&,Ï 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
F-1 Reunions generals amb pares i mares 2,4,4,4,4,5,5,2,4,5,5,5,4,2,4,3,5,3,3,1,3,3,3          
F-2 Reunions individuals amb pares i mares 4,4,4,5,5,5,5,3,4,5,5,5,4,4,5,3,5,4,4,5,4,5,4          
F-3 Informes acadèmics dels alumnes,  als pares i mares 5,5,4,5,5,5,4,3,4,5,5,5,5,4,4,3,5,4,3,5,5,3,3          
F-4 Comunicacions generals als pares (principi de curs, final de curs,
anuncis diversos....)

5,4,4,5,5,5,5,4,4,5,4,5,5,5,4,3,4,4,4,3,4,4,5          

F-5 Revista Escolar 1,3,3,3,2,3,3,3,2,5,2,5,3,3,3,2,3,3,2,5,3,3,2          
F-6 Publicitat general (tríptics, cartells.....) 1,2,3,3,1,3,3,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,3,1,0,3,3,2          
F-7 Activitats que es realitzen per a l’entorn (concerts, participació
mitjans comunicació, ....)

4,3,3,4,1,3,3,5,4,4,4,5,3,4,4,3,3,4,3,4,4,3,3          

F-8 Activitats que es realitzen amb col.laboració amb altres entitats
(del poble o ciutat)

2,3,2,4,2,3,3,5,4,4,4,5,2,2,4,4,3,5,3,4,3,3,3          

F-9 Relacions institucionals generals (Ajuntament, C. Comarcal...) 2,3,2,3,2,2,3,3,2,5,2,3,2,2,3,3,4,4,3,3,3,4,3          
F-10 Relacions amb empreses de l’entorn 3,3,2,1,4,2,2,0,2,4,2,3,2,2,3,2,3,3,4,3,3,3,0          
F-11                    
F-12                    
F-13                    
F-14                    
Taula 8. Buidat Resultats 1r qüestionari sub-indicadors Relacions Externes

¬0%,7�*��6(59(,6�(6&2/$56�,�(;75$(6&2/$56 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
G-1 Ajuts que es concedeixen 2,2,4,3,5,2,4,5,2,5,2,5,4,3,2,2,3,2,4,3,5,4,4          
G-2 Serveis escolars (transport i menjador) 4,3,4,5,5,5,5,2,3,5,4,5,3,5,4,3,4,3,4,4,4,5,5          
G-3 Actv. Extraescolars (esportives....) 4,4,4,5,4,3,4,2,3,5,4,5,3,4,2,3,5,4,3,4,4,4,4          
G-4 Altres activitats per cobrir la demanda dels pares per cobrir les
necessitats laborals (mainadera, casals d’estiu....)

4,3,3,4,5,2,4,0,3,4,5,5,2,4,5,2,5,3,4,4,5,3,5          

G-5 Atenció psicopedagògica 2,4,5,5,4,3,4,2,2,5,4,5,3,4,4,3,5,3,3,3,4,4,4          
G-6 Atenció dels serveis socials 4,3,4,4,4,2,3,5,2,5,1,5,2,3,4,3,5,3,2,4,3,3,2          
Taula 9. Buidat Resultats 1r qüestionari sub-indicadors Serveis Escolars i Extraescolars
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¬0%,7�+��5(68/7$76�$&$'Ê0,&6�,03$&7(�62&,$/ 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
H-1 Resultats dels alumnes durant l’escolaritat 5,4,3,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,5,3,5,5,3,3,5,5,5          
H-2 Resultats que obtenen els alumnes en l’etapa següent 4,4,3,5,5,3,5,4,4,5,4,5,4,3,4,4,5,5,3,3,4,5,5          
H-3 Resultats que obtenen els alumnes en posteriors filtres (selectiv) 5,4,3,5,4,3,3,-,4,5,4,5,4,4,3,3,4,5,4,4,4,3,4          
H-4 Resultats que obtenen els alumnes en el món del treball 3,4,3,4,5,3,1,3,4,5,3,4,5,2,3,3,4,5,4,4,4,4,4          
H-5 Comportament dels alumnes en l’entorn immediat 5,4,3,5,5,4,3,3,5,5,2,3,3,4,5,4,5,5,3,5,5,4,3          
H-6                     
H-7                    
H-8                    
H-9                    
Taula 10. Buidat Resultats 1r qüestionari sub-indicadors Resultats Acadèmics/Impacte Social

¬0%,7�,��/,1,$�'¶(6&2/$�'(�&(175(�('8&$7,8 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
I-1 Línia de centre coneguda 5,4,5,3,4,4,4,4,5,4,4,5,4,5,3,4,3,4,4,3,5,5,4          
I-2 Coordinació entre diferents classes, en un mateix nivell o cicle 3,4,4,5,4,3,4,3,5,4,3,5,3,3,4,4,3,3,3,5,4,5,3          
I-3 Coordinació general 2,4,4,3,4,3,3,4,5,5,2,5,3,3,4,4,5,4,3,4,3,5,2          
I-4 Actuació coordinada del professorat substitut 5,4,3,5,4,2,4,4,5,5,2,5,4,2,3,-,4,4,2,5,5,5,4          
I-5                    
I-6                    
I-7                    
I-8                    
Taula 11. Buidat Resultats 1r qüestionari sub-indicadors Línia de Centre Educatiu

¬0%,7�-��48$/,7$7�'(�75(%$//�'(/�352)(6625$7 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
J-1 Competència professional dels mestres 5,5,5,5,5,5,5,3,5,5,3,5,5,3,4,4,4,4,4,5,5,5,5          
J-2 Formació permanent del professorat 3,3,4,3,5,4,3,5,4,5,3,4,4,2,4,3,4,3,2,5,5,3,3          
J-3 Grau d’innovació del professorat 5,3,3,4,4,4,3,3,3,5,2,4,3,3,4,3,4,3,2,5,4,4,4          
J-4 Professionalitat dels mestres (actuació davant dels alumnes...) 5,4,4,5,5,5,5,3,5,5,3,5,5,5,5,4,5,4,4,5,5,5,3          
J-5                     
J-6                     
J-7                     
Taula 12. Buidat Resultats 1r qüestionari sub-indicadors Qualitat de treball del professorat
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¬0%,7�.��&855,&8/$5 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
K-1 Temps que es dedica a l’aprenentatge 5,4,5,4,5,5,5,3,5,5,4,5,5,5,4,4,3,3,2,5,5,4,5          
K-2 Introducció eixos transversals (salut, interculturalisme...) 4,3,4,3,4,2,3,3,3,4,2,5,3,3,3,3,3,3,2,3,3,3,2          
K-3 Introducció noves tecnologies 4,4,4,4,5,5,3,4,3,5,5,5,4,4,4,4,4,4,4,5,5,4,5          
K-4 Introducció noves metodologíes 4,4,3,3,4,3,3,2,3,5,3,5,2,2,3,3,4,4,2,5,2,4,4          
K-5 Coordinació curricular inter-etapes 3,3,3,3,4,2,2,5,5,4,3,5,2,3,4,4,4,3,2,3,4,5,4          
K-6 Coordinació curricular inter-cicles 3,3,4,4,4,2,2,3,5,5,3,5,2,3,4,4,4,3,2,3,5,5,4          
K-7                     
K-8                     
K-9                     
K-10                     
Taula 13. Buidat Resultats 1r qüestionari sub-indicadors Àmbit Curricular
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���'DGHV�HVWDGtVWLTXHV�GHOV�UHVXOWDWV�GH�O¶DSDUWDW�$�GHO��U�T�HVWLRQDUL

PROGRAMA ESTADÍSTIC SPSS 10.0

Estadísticos

RECURS
OS

MATERIA
LS

RECURS
OS

HUMANS

RECURS
OS

FUNCIO
NALS

LIDERAT
GE

DIRECTI
U

CORTESI
A

RELACIO
NS

EXTERN
ES

SERVEIS
ESCOLA

RS

RESULT
ATS

ACADÈM
ICS

LINIA
D'ESCOL

A

PROFES
SORAT

CURRÍC
ULUM

SATISFA
CCIÓ

ALUMNE
S

N Válidos 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 6,17 5,83 7,65 5,17 7,30 8,48 7,70 4,65 5,78 4,17 7,91 5,22
Mediana 6,00 4,00 9,00 5,00 7,00 9,00 8,00 4,00 5,00 3,00 8,00 5,00

Desv. típ. 3,21 4,39 2,90 2,61 3,25 3,03 3,07 3,02 3,40 3,45 3,16 3,13
Taula 14. Dades Estadístiques 1r qüestionari. Jerarquització d’àmbits
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���2UGHQDFLy�UHVXOWDQW�GH�O¶DQjOLVL�HVWDGtVWLFD�GHO��U�T�HVWLRQDUL

'$'(6�(67$'Ë67,48(6¬0%,76�'¶,1',&$'256
     W         m ����������V

��48$/,7$7�'(�75(%$//�'(/�352)(6625$7 ���� ���� ����
��5(68/7$76�$&$'Ê0,&6�,03$&7(�62&,$/ ���� ���� ����
��5(&85626�+80$16 ���� ���� ����
��/,'(5$7*(�',5(&7,8 ���� ���� ����
��6$7,6)$&&,Ï�'(/6�$/801(6 ���� ���� ����
��/Ë1($�'(�&(175(�('8&$7,8 ���� ���� ����
��5(&85626�0$7(5,$/6 ���� ���� ����
��&257(6,$�75$&7(�5(%87 ���� ���� ����
��6(59(,6�(6&2/$56�,�(;75$(6&2/$56 ���� ���� ����
���$0%,7�&855,&8/$5 ���� ���� ����
���5(&85626�)81&,21$/6 ���� ���� ����
���5(/$&,216
(;7(51(6�&2081,&$&,Ï�,1)250$&,Ï

���� ���� ����

Taula 15. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 1r qüestionari. Jerarquització àmbits

� w=mitjana de tendència central
� m=mitja aritmètica
� s=desviació típica
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���&RQFOXVLRQV�SDUFLDOV�GH�O¶DQjOLVL�HVWDGtVWLFD�GHO��U�T�HVWLRQDUL

Un cop obtingudes les anàlisis estadístiques d’aquest 1r qüestionari, podem extreure
dos tipus de conclusions, a nivell de dades estadístiques i a nivell de l’objecte d’estudi
que tenim entre mans:

� D�QLYHOO�GH�GDGHV�HVWDGtVWLTXHV

Podem observar els alts valors –en general- de la mesura de la dispersió
(desviació típica), la qual cosa ens fa pensar que –en principi- no hi ha massa
unanimitat en donar les respostes.

També veiem que l’àmbit d’indicadors que es sitúa en primer lloc (qualitat de
treball del professorat), ho fa amb una mitjana de tendència central 3 i mitja 4,17.

El valor amb menor desviació típica, curiosament, és LIDERATGE DIRECTIU,
amb un 2,61 %, situant-se per posició en el número 4.

Queda en darrer lloc les RELACIONS EXTERNES amb mitjana 9 i mitja 8,48

Finalment, fer constar que l’objectiu de la 2ª ronda del qüestionari és, precisament,
aconseguir major unanimitat en els experts. Ho veurem en una taula comparativa
de resultats, posteriorment.

• D�QLYHOO�GH�O¶REMHFWH�G¶HVWXGL

Destacar l’enorme importància que s’ha concedit a dos punts molt importants del
sistema educatiu:

. Els Mestres i Professors/es

. Els Resultats Acadèmics

D’altra banda, s’ha deixat en darrer lloc un aspecte (RELACIONS EXTERNES,
COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ.....) que no deix de ser important però que, segons
els experts, no és motiu de gaire satisfacció.
Cal destacar aquí l’enorme esforç que s’està realitzant avui en dia en molts centres
educatius per cuidar aquest àmbit. En canvi, en la nostra investigació, apareix dins
uns paràmetres de poca incidència alhora de generar satisfacció als usuaris.
Aspectes com RECURSOS FUNCIONALS (projectes de centre...) surten poc
valorats, així com l’ÀMBIT CURRICULAR (allò que aprenen els alumnes) que
queda situat en el lloc n. 10.
En resum, hi ha unes altes puntuacions per tot allò que fa referència a les
“persones” que fan possible el fet educatiu: PROFESSORAT, RECURSOS
HUMANS, LIDERATGE DIRECTIU, SATISFACCIÓ DELS ALUMNES i trobem uns
baixos valors per tot allò més tangencial: CORTESIA, SERVEIS, CURRÍCULUM
RECURSOS FUNCIONALS I RELACIONS EXTERNES.
En una posició intermèdia es situen els RECURSOS MATERIALS.



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
101

F��6(*21$�)$6(�,19(67,*$'25$

����(O�VHJRQ�T�HVWLRQDUL�'(/3+,

Tarragona, 2 de maig de 2001
Sr/a.

Com podeu comprovar, el WUHEDOO�GH�UHFHUFD�DYDQoD. Son YLQW�L�WUHV els experts que
participeu en aquesta experiència del tot engrescadora. 8V�KR�DJUDHL[R�HQRUPHPHQW�
Ara, com em vaig comprometre, XV� IDLJ� D� PDQV� HO� �Q� T�HVWLRQDUL on podeu
comprovar les puntuacions que vàreu atorgar i el resultat que s’ha obtingut de l’anàlisi
estadística de les respostes de tots els experts, mitjançant la mitja, mitjana de
tendència central i desviació típica.
També V¶KDQ� DIHJLW� DPE� OOHWUD� FXUVLYD� L� QHJUHWD� OHV� QRYHV� DSRUWDFLRQV� L
VXJJHULPHQWV. Alguns experts/es van trobar a faltar els ítems de l’àmbit  L (satisfacció
dels alumnes). Ho he afegit. Prego que doneu puntuació a tots els ítems nous.

eV�HO�PRPHQW�GH�UHSHQVDU�OD�YRVWUD�SXQWXDFLy�±VL�DL[t�KR�GHVLWJHX� per adaptar-
vos més a la resta de companys/es experts. Ja sabeu que l’objectiu és HVEULQDU
LQGLFDGRUV� G¶XQ� FHQWUH� GRFHQW� TXH� LQFLGHL[LQ� GLUHFWDPHQW� HQ� HOV� QLYHOOV� GH
VDWLVIDFFLy dels usuaris del sistema educatiu obligatori (pares i mares). Recordeu que
les vostres dades són tractades amb DEVROXWD�FRQILGHQFLDOLWDW�L�DQRQLPDW�

Aquest qüestionari el recolliré, si us va bé, DEDQV�GHO�GLD����GH�PDLJ�GH�����.
Per qualsevol dubte, o per si voleu gaudir de l’anàlisi estadístic, si us plau, truqueu-me.
Gràcies.
Josep-R. Tarragó i Casanova

$�±�'(/6�6(*h(176�,1',&$'256�'¶81�&(175(�('8&$7,8��-(5$548,7=(8
�GH� O¶�� DO� ����� 6(*216� /$� &$3$&,7$7� 48(� 7(1(1� '(� *(1(5$5
6$7,6)$&&,Ï�&21),$1d$�$/6�868$5,6�'(/�6,67(0$�('8&$7,8
��±�0ROWD�LQFLGqQFLD�HQ�OD�VDWLVIDFFLy�GHOV�XVXDULV��SDUHV�L�PDUHV�
���±�3RFD�LQFLGqQFLD�HQ�OD�VDWLVIDFFLy�GHOV�XVXDULV��SDUHV�L�PDUHV�

,1',&$'256 Ordenació
Resultant de
l’anàlisi
estadística

Número
d’ordre que
vàreu donar

129$

25'(1$&,Ï

�GH�O¶��DO����

�VL�KR�GHVLWJHX�

48$/,7$7�'(�75(%$//�'(/�352)(6625$7 �
5(68/7$76�$&$'Ê0,&6�,03$&7(�62&,$/ �
5(&85626�+80$16 �
/,'(5$7*(�',5(&7,8 �
6$7,6)$&&,Ï�$/801$7 �
/,1,$�'(�&(175(�('8&$7,8 �
5(&85626�0$7(5,$/6 �
&257(6,$�75$&7(�5(%87�$/�&(175( �
6(59(,6�(6&2/$56�,�(;75$(6&2/$56 �
$0%,7�&855,&8/$5 ��
5(&85626�)81&,21$/6 ��
5(/$&,216�(;7(51(6��&2081,&$&,Ï�
,1)250$&,Ï�$/6�3$5(6���

��
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%�±�$�&217,18$&,Ï��9$/25(8�(/6�6(*h(176�,1',&$'256�'¶81�&(175(
'2&(17��5(63(&7(�$�/$�,1&,'Ê1&,$�48(�32'(1�7(1,5�(1�(/�*5$8�'(
6$7,6)$&&,Ï�&21),$1d$�'(/6�868$5,6

�� SRFD�LQFLGqQFLD�HQ�OD�VDWLVIDFFLy�GHOV�XVXDULV�SDUHV�L�PDUHV�
�� PROWD�LQFLGqQFLD�HQ�OD�VDWLVIDFFLy�GHOV�XVXDULV�SDUHV�L�PDUHV�

�� 5HFRUGHX�TXH�HOV�LQGLFDGRUV�DVVHQ\DODWV�DPE�OOHWUD�FXUVLYD�L�QHJUHWD��VyQ�HOV
DSRUWDWV�SHU�DOJXQV�H[SHUWV��3UHJR�HOV�KL�GRQHX�SXQWXDFLy��*UjFLHV

$0%,7�$��5(&85626�0$7(5,$/6 Puntuació
que
Vàreu
atorgar

Puntuació
del
Grup
d’experts
(mitjana)

129$

38178$&,Ï

A-1 Situació del centre ������
A-2 Aspecte exterior general del centre ������
A-3 Aspecte general dels patis ������
A-4 Instal.lacions generals (pistes, laboratoris....) ������
A-5 Barreres arquitectòniques ������
A-6 Accès al centre ������
A-7 Seguretat general del centre (tanques...) ������
A-8 Estat de les classes/aules (il.luminació...) ������
A-9 Neteja general del centre ������
A-10 Decoració interior ������
A-11 Símbols externs (banderes, escuts...) ������
A-12 Equipaments (informàtics, didàctics...) ������
$����3UR[LPLWDW�DO�GRPLFLOL ��������� ����������
$����&RQWURO�YLJLOjQFLD�DO�FHQWUH��JXjUGLHV�GH
VHJXUHWDW�

��������� ����������

$����4XRWHV�$03$�R�DOWUHV�SDJDPHQWV�TXH�HV
IDQ�DO�FHQWUH��VRUWLGHV�����

���������� ����������

$0%,7�%��5(&85626�+80$16 Puntuació
que
Vàreu
atorgar

Puntuació
del
Grup
d’experts
(mitjana)

129$

38178$&,Ï

B-1 Tipus d’alumnat (nivell socio-econ, ètnies...) ������
B-2 Estabilitat de l’alumnat ������
B-3 Mobilitat del professorat ������
B-4 Especialitats del professorat (música, e.
física.)

������

B-5 Equip Psicopedagògic al servei del centre ������
B-6 Ràtio grup classe ������
B-7 Nombre d’alumnes global ������
%���$WHQFLy�GH�OD�,QVSHFFLy�G¶(QVHQ\DPHQW ��������� ���������
%���8ELFDFLy�GH�O¶DOXPQH�GLQV�XQ�JUXS�R�FUqGLW
YDULDEOH

��������� ���������
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$0%,7�&��5(&85626�)81&,21$/6 Puntuació
que
Vàreu
atorgar

Puntuació
del
Grup
d’experts
(mitjana)

129$

38178$&,Ï

C-1 L’horari lectiu (tipus d’horari: intensiu....) ������
C-2 L’horari dels serveis escolars (menjador...) ������
C-3 L’horari de les activitats extraescolars ������
C-4 Els projectes de centre: PEC, PCC, RRI,
PGA..

������

C-5 Etapes que s’imparteixen (INF, PRI, ESO,
BAT)

������

C-6 Sortides i activitats didàctiques (colonies, etc.. ������
C-7 Projectes d’innovació ������
C-8 Clima general del centre (convivència,
disciplina)

������

&���([LVWqQFLD�G¶$03$ ���������� ����������
&����&RO�ODERUDFLy�$03$�&HQWUH�GRFHQW ���������� ����������

$0%,7�'��/,'(5$7*(�',5(&7,8 Puntuació
que
Vàreu
atorgar

Puntuació
del
Grup
d’experts
(mitjana)

129$

38178$&,Ï

D-1 Capacitat de decisió ������
D-2 Capacitat de fer complir les lleis ������
D-3 Imatge que projecta a l’interior del centre ������
D-4 Imatge que projecta a l’exterior del centre ������
D-5 Capacitat de liderar projectes pedagògics ������
D-6 Capacitat de resolució de problemes ������
D-7 Capacitat general de treball ������
D-8 Capacitat d’innovar ������
'���&DSDFLWDW�G¶HVFROWDU�DO�FODXVWUH ���������� ���������
'����&DSDFLWDW�GH�VHSDUDU�OD�JHVWLy�GH�FHQWUH
GHO�SURMHFWH�SHGDJzJLF

���������� ���������

$0%,7�(��&257(6,$�75$&7(�5(%87 Puntuació
que
Vàreu
atorgar

Puntuació
del
Grup
d’experts
(mitjana)

129$

38178$&,Ï

E-1 Tracte rebut per part del director/a, equip direc ������
E-2 Tracte rebut per part del professorat ������
E-3 Tracte rebut pel personal PAS ������
E-4 Accessibilitat general del centre ������
E-5 Accessibilitat del personal PAS ������
E-6 Accessibilitat del director/a, equip directiu ������
E-7 Accessibilitat del professorat, tutors/es... ������
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$0%,7�)��5(/$&,216
(;7(51(6�&2081,&$&,Ï�,1)250$&,Ï

Puntuació
que
Vàreu
atorgar

Puntuació
del
Grup
d’experts
(mitjana)

129$

38178$&,Ï

F-1 Reunions generals amb pares i mares ������
F-2 Reunions individuals amb pares i mares ������
F-3 Informes acadèmics dels alumnes als pares i
mares (format que s’utilitza)

������

F-4 Comunicacions generals als pares (principi i
final de curs, anuncis....)

������

F-5 Existència de Revista Escolar ������
F-6 Publicitat general (tríptics, cartells...) ������
F-7 Activitats que es realitzen per participar en
l’entorn immediat (concerts....)

������

F-8 Activitats que es realitzen conjuntament amb
entitats de l’entorn

������

F-9 Relacions Institucionals generals
(Ajuntaments, Consells Comarcals....)

������

F-10 Relacions amb empreses de l’entorn ������
)����([LVWqQFLD�SjJLQD�:(% ��������� ����������

$0%,7�*��6(59(,6�(6&2/$56�,
(;75$(6&2/$56

Puntuació
que
Vàreu
atorgar

Puntuació
del
Grup
d’experts
(mitjana)

129$

38178$&,Ï

G-1 Ajuts concedits (transport, menjador, llibres...) ������
G-2 Serveis Escolars (menjador, transport....) ������
G-3 Activitats extraescolars (esportives,
informàtiques, musicals....)

������

G-4 Altres activitats per cobrir les demandes
laborals dels pares (casals d’estiu...)

������

G-5 Atenció psicopedagògica a les famílies ������
G-6 Atenció dels serveis socials a les famílies ������

$0%,7�+��5(68/7$76�$&$'Ê0,&6�,03$&7(
62&,$/

Puntuació
que
Vàreu
atorgar

Puntuació
del
Grup
d’experts
(mitjana)

129$

38178$&,Ï

H-1 Resultats dels alumnes durant l’escolaritat ������
H-2 Resultats que obtenen els alumnes en l’etapa
següent

������

H-3 Resultats que obtenen els alumnes en
posteriors filtres

������

H-4 Resultats que obtenen els alumnes en el món
del treball

������

H-5 Comportament dels alumnes en l’entorn
immediat (impacte social)

������
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¬0%,7�,��/Ë1,$�'(�&(175(�('8&$7,8 Puntuació
que
Vàreu
atorgar

Puntuació
del
Grup
d’experts
(mitjana)

129$

38178$&,Ï

I-1 Línia de centre, coneguda �������
I-2 Coordinació entre diferents aules, dintre el
mateix nivell

�������

I-3 Coordinació general dins el centre �������
I-4 Actuació coordinada del professorat substitut,
respecte del titular

�������

,���&RRUGLQDFLy�L�DFFLy�WXWRULDO ��������� ���������

¬0%,7�-��48$/,7$7�'(�75(%$//�'(/
352)(6625$7

Puntuació
que
Vàreu
atorgar

Puntuació
del
Grup
d’experts
(mitjana)

129$

38178$&,Ï

J-1 Competència professional general dels
mestres i professors

������

J-2 Formació permanent del professorat ������
J-3 Grau d’innovació del professorat ������
J-4 Professionalitat dels mestres (actuació davant
els alumnes)

������

-���&RRUGLQDFLy�HQWUH�HO�SURIHVVRUDW�L�HOV
GHSDUWDPHQWV��D�VHFXQGjULD�

���������� �����������

¬0%,7�.��&855,&8/$5 Puntuació
que
Vàreu
atorgar

Puntuació
del
Grup
d’experts
(mitjana)

129$

38178$&,Ï

K-1 Temps que es dedica a l’aprenentatge ������
K-2 Introducció eixos transversals (salut,
interculturalisme....)

������

K-3 Introducció noves tecnologíes ������
K-4 Introducció noves metodologíes ������
K-5 Coordinació curricular inter-etapes (PRI-ESO) ������
K-6 Coordinació curricular inter-cicles (CI-CM-CS ������

¬0%,7�/�6$7,6)$&&,Ï�'(/6�$/801(6 No es va valorar
38178$&,Ï

/���$GDSWDFLy�GH�O¶DOXPQH�DO�FHQWUH�GRFHQW ---------- ---------
/���$GDSWDFLy�GH�O¶DOXPQH�DOV�FRPSDQ\V�HV --------- ---------
/���$GDSWDFLy�GH�O¶DOXPQH�DO�V
0HVWUH�3URIHVVRUV�HV

--------- ---------

/���6DWLVIDFFLy�GH�O¶DOXPQH�DPE�HOV
DSUHQHQWDWJHV

--------- ---------

/��
/��
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��� /¶DSOLFDFLy�L�OHV�VHYHV�LQFLGqQFLHV

L’aplicació d’aquesta segona ronda del qüestionari s’ha fet, en general, sense una
visita personalitzada a cada un dels experts. La primera vegada que vàrem passar el
qüestionari ja es va realitzar aquesta visita i es va donar suficient informació –fins i tot
del segon qüestionari-
Així doncs per una raó d’optimització de temps i recursos –per ambdúes parts- vàrem
optar per anar enviant els qüestionaris als diferents llocs de treball o domicilis
particulars (segons el cas). En tres casos concrets es van rebre via e-mail, demostrant
així la utilitat de les noves tecnologies en el món de la investigació i recerca.

Com a incidències remarcables d’aquesta segona ronda del qüestionari, hem de
destacar el retard d’algun expert en lliurar-lo��(V�YD�FRPHQoDU�D�DSOLFDU�HO�GLD���GH
PDLJ�GH������L�YjUHP�UHFROOLU�HO�GDUUHU�HO�GLD����GH�MXQ\�
Aquest fet ha fet endarrerir, en general, el calendari d’acció programat. Malgrat tot,
hem de destacar que no hi ha hagut cap deserció. Tots els experts han arribat al final
de la investigació, resaltant molt positivament l’experiència. Ara, es el nostre torn:
presentar uns resultats òptims amb tota la informació que s’ha recollit.

Una altra qüestió a remarcar és el fet de què XQ�QRPEUH�GHWHUPLQDW�G¶H[SHUWV�±TXH
DUD�GHWDOODUHP��QR�YDUHQ�PRGLILFDU�OD�VHYD�SXQWXDFLy al.legant –sobretot- el motiu
de què havien fet una reflexió molt profunda en el primer cas i que l’anàlisi estadística
global no els feia canviar l’opinio.

En aquest supòsit, trobem els següents experts:

. Expert n. 2

. Expert n. 3

. Expert n. 8

. Expert n. 9

. Expert n. 13

. Expert n. 15

. Expert n. 18

. Expert n. 19

. Expert n. 21

. Expert n. 22

Així doncs, trobem que GHOV�YLQW�L�FLQF�H[SHUWV��XQ������QR�KD�PRGLILFDW� OD�VHYD
SXQWXDFLy. Per tant el 60 % ha introduït modificacions en les seves apreciacions, tot
tenint en compte els resultats de les anàlisis estadístiques.

Malgrat tot, els experts que no han modificat la seva puntuació, sí que han valorat els
nous indicadors que es van afegir al segon qüestionari, fruit precisament de les seves
apreciacions.



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
107

��� /HV�DSRUWDFLRQV�L�HOV�VXJJHULPHQWV�GHOV�H[SHUWV

Malgrat que, amb aquest segon qüestionari s’acabava la ronda de consultes als
experts, per una qüestió temporal (limitació temporal de la llicència) ens ha semblat
oportú transcriure alguna de les DSRUWDFLRQV fetes pels experts, que poden servir per
futures investigacions en aquest camp.

(;3(57�Q���

“En l’àmbit de relacions externes, comunicació, informació als pares i mares, entenc
que hi entren els informes acadèmics”

“Crec que dins l’àmbit dels Recursos Humans, no hi hauria d’haver el sub-indicador
amb el codi B-1 Tipus d’alumnat. Entenc els Recursos Humans com aquells recursos
que té l’escola per ensenyar. Els alumnes no són recursos.”

“Dins l’àmbit dels Recursos funcionals, no encaixa el sub-àmbit Clima General de
Centre. Potser hauria de ser un altra àmbit d’indicadors. Això els pares ho valoren molt
i hauria d’estar separat”

(;3(57�Q����

“El nou sub-indicador A-13 Proximitat al domicili, està comprès dins l’A-1 Situació del
centre”

“Crec que el sub-indicador B-9 Ubicació de l’alumne dins un grup o crèdit variable, que
s’ha afegit en aquest segon qüestionari, no té sentit”
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���$QjOLVL�HVWDGtVWLFD�GH�OHV�GDGHV

$�±�%XLGDW�GHOV�UHVXOWDWV��DWRUJDWV�SHOV�MXWJHV�H[SHUWV��GH�OD�MHUDUTXLW]DFLy�FODVVLILFDFLy�GHOV�jPELWV�G¶LQGLFDGRUV��T�HVWLRQDUL���

,1',&$'256 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
48$/,7$7�'(�75(%$//�'(/�352)(6625$7�(competència,
formació...)

���������������������������������������������������

5(68/7$76�$&$'Ê0,&6�,03$&7(�62&,$/�(resultats, sortides
laborals

�������������������������������������������������

5(&85626�+80$16�(mobilitat del professorat, alumnat, ������������������������������������������������������
/,'(5$7*(�',5(&7,8�(capacitat de decisió, imatge que projecta...) �������������������������������������������������
6$7,6)$&&,Ï�'(/6�$/801(6�(nivell de satisfacció que els pares
perceben dels seuss fills/es, respecte al centre educatiu)

���������������������������������������������������

/,1,$�'¶(6&2/$�'(�&(175(�('8&$7,8�(imatge externa
d’unitat/cohesió/coordinació internes)

���������������������������������������������������

5(&85626�0$7(5,$/6�(infraestructura, equipaments, situació...) ����������������������������������������������������
&257(6,$�75$&7(�48(�(6�5(3�(en general, per part de tot el
personal)

������������������������������������������������������

6(59(,6�(6&2/$56�,�(;75$(6&2/$56�(menjador, transport, altres
actv...)

�����������������������������������������������������������

¬0%,7�&855,&8/$5��Noves tecnologies, inteculturalisme, integració) �������������������������������������������������������������
5(&85626�)81&,21$/6�(horaris, projectes, nivells impartits...) �����������������������������������������������������������������
5(/$&,216�(;7(51(6�&2081,&$&,Ï�,1)250$&,Ï�(participació...) �����������������������������������������������������������������
Taula 16. Buidat Resultats 2n qüestionari. Jerarquització àmbits
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%�±�%XLGDW�GHOV�UHVXOWDWV��DWRUJDWV�SHOV�MXWJHV�H[SHUWV��HQ�OD�YDORUDFLy�GHOV�VXE�LQGLFDGRUV��T�HVWLRQDUL���

$0%,7�$��5(&85626�0$7(5,$/6 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
A-1 Situació del centre (aïllat, rural, urbà, prop d’indústries...) 4,3,4,3,2,3,4,3,4,3,4,2,2,3,3,3,3,3,4,4,5,5,3,2,4
A-2 Aspecte exterior general del centre 3,3,3,2,2,2,4,5,3,5,4,5,3,3,5,2,3,3,1,4,3,3,3,4,3
A-3 Aspecte general dels patis 4,3,3,3,2,2,4,4,3,5,4,5,3,5,4,3,4,3,0,4,4,2,3,4,3
A-4 Instal.lacions generals (pistes, piscina, laboratoris, gimnàs...) 4,4,2,2,3,3,4,5,3,5,5,5,4,5,4,4,5,3,3,5,4,2,4,5,4
A-5 Barreres arquitectòniques 3,2,2,4,2,2,2,3,2,3,3,3,1,3,3,2,3,3,0,4,5,3,3,5,4
A-6 Accès al centre (peatonal/amb vehicles particulars...) 2,2,3,3,3,2,3,2,3,3,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,4,1,4,4,2
A-7 Seguretat general del centre 5,4,3,5,5,3,4,4,4,4,5,4,4,4,4,2,5,3,2,4,4,5,4,5,4
A-8 Estat de les classes (il.luminació, humitat, comoditat) 5,3,4,3,4,2,3,3,4,5,3,5,5,4,4,4,5,5,3,5,5,4,4,5,3
A-9 Neteja general 4,3,3,4,4,2,4,5,4,3,3,5,4,5,4,3,4,4,3,5,5,4,4,5,3
A-10 Decoració interior 2,2,3,3,2,1,2,1,3,2,4,4,3,4,4,3,3,3,0,4,3,1,4,2,2
A-11 Símbols externs (escuts, banderes...) 0,1,1,0,0,1,1,0,0,0,3,1,2,2,2,1,0,2,0,1,2,0,0,0,2
A-12 Equipaments (informàtics, didàctics....) 3,4,4,5,5,5,4,4,4,5,5,5,5,4,4,3,5,4,4,5,4,5,4,5,4
A-13 Proximitat al domicili 0,4,5,3,5,3,4,5,5,3,4,4,3,5,5,3,5,4,5,5,5,5,3,-,-
A-14 Control/vigilància al centre 2,4,4,1,5,2,1,5,3,3,3,4,2,4,5,2,5,3,4,4,4,5,2,-,-
A-15 Quotes AMPA o altres pagaments que es fan al centre 0,4,0,4,0,1,2,0,3,5,2,3,1,4,0,2,0,3,0,1,0,0,1,-,-
Taula 17. Buidat resultats 2n qüestionari Sub-indicadors Recursos Materials
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¬0%,7�%��5(&85626�+80$16 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
B-1 Tipus d’alumnat (ètnies, nivell socio-cultural....) 5,4,4,4,5,4,5,2,5,5,5,5,4,5,5,4,2,3,3,5,4,0,3,4,4
B-2 Estabilitat de l’alumnat 3,2,3,4,4,3,3,3,5,5,5,4,4,3,3,3,5,3,1,4,2,1,5,2,2
B-3 Mobilitat del professorat 4,4,4,5,4,3,4,2,5,0,5,3,4,4,4,3,5,3,1,4,5,3,3,3,4
B-4 Especialitats del professorat (música, ed. Física...) 3,3,4,3,5,3,4,0,4,5,4,4,5,3,4,3,5,4,1,3,4,4,4,5,4
B-5 Equip Psicopedagògic al servei del centre 2,3,3,4,4,3,3,4,1,5,4,4,3,3,4,4,5,4,3,3,3,4,5,4,4
B-6 Ràtio grup classe 5,4,2,3,4,4,3,5,5,4,4,5,4,3,3,4,5,5,4,5,5,5,4,5,4
B-7 Nombre d’alumnes global 2,3,2,1,3,2,3,2,5,4,4,4,3,2,2,3,3,5,3,0,2,2,4,3,4
B-8 Atenció per part de la Inspecció d’Ensenyament 2,2,2,2,2,2,2,0,1,3,2,3,2,2,2,2,2,3,2,4,2,2,3,-,-
B-9 Ubicació de l’alumne dins un grup o crèdit variable 4,1,0,4,2,2,1,5,3,4,0,4,2,4,2,2,2,4,4,3,2,2,4,-,-
Taula 18. Buidat resultats 2n qüestionari Sub-indicadors Recursos Humans

¬0%,7�&��5(&85626�)81&,21$/6 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
C-1 L’horari lectiu 5,3,3,4,5,3,4,3,3,3,5,5,4,5,3,3,3,5,4,4,3,4,4,3,3
C-2 L’horari dels serveis escolars (menjador...) 4,2,4,5,5,3,3,1,5,4,4,5,3,3,4,3,3,4,2,5,4,4,3,5,4
C-3 L’horari d’activitats extraescolars 4,4,4,4,4,3,4,2,5,2,4,4,3,4,3,3,3,3,2,5,4,3,4,4,3
C-4 Els projectes del centre: PEC, PCC, RRI, PGA, MA) 3,4,2,2,3,3,2,2,2,3,2,5,3,2,3,3,5,4,3,4,3,1,2,5,3
C-5 Etapes que s’imparteixen (INF, PRI, ESO, BAT) 5,3,3,4,5,3,4,5,3,5,5,4,3,5,5,4,5,4,4,3,5,5,5,5,4
C-6 Les sortides didàctiques escolars (colònies...) 1,2,4,3,4,4,3,2,3,3,3,3,4,4,4,2,3,3,2,3,3,1,5,3,2
C-7 Projectes d’innovació (COMENIUS, Noves metodologies...) 2,3,3,3,4,2,3,3,4,4,2,4,4,3,3,3,3,4,2,4,5,4,1,3,2
C-8 Clima general del centre (convivència/disciplina...) 5,4,4,4,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,5,4,5,5,5,3
C-9 Existència d’AMPA 0,5,5,3,5,2,3,5,4,5,3,4,3,4,5,3,5,4,5,5,5,5,5,-,-
C-10 Col.laboració AMPA-Centre docent 0,5,5,3,5,2,3,5,4,5,4,4,2,4,5,3,5,4,5,5,5,5,5,-,-
Taula 19. Buidat resultats 2n qüestionari Sub-indicadors Recursos Funcionals
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¬0%,7�'��/,'(5$7*(�',5(&7,8 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
D-1 Capacitat de decisió 4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,4,3,5,3,5,5,3,5,5,5,4,4,3
D-2 Capacitat de fer complir les lleis 5,3,4,4,5,4,4,3,4,4,5,5,5,4,3,4,4,4,2,5,3,5,2,4,4
D-3 Imatge que projecta a l’interior del centre 4,4,4,3,4,4,3,2,5,5,4,4,4,3,3,5,4,4,3,3,4,5,2,5,4
D-4 Imatge que projecta a l’exterior del centre 3,4,4,4,5,5,4,4,5,5,5,4,4,4,4,4,4,5,3,3,5,5,4,5,4
D-5 Capacitat de liderar un projecte pedagògic coherent 3,3,3,4,5,5,4,3,5,5,3,4,4,3,5,4,5,5,4,5,4,5,4,4,4
D-6 Capacitat de resolució de problemes 5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,3,5,4,5,5,5,5,5,4
D-7 Capacitat general de treball 4,4,4,4,3,4,4,4,3,5,4,4,5,3,4,5,5,5,4,5,5,5,5,4,4
D-8 Capacitat d’innovació envers la gestió directiva 3,4,4,3,2,4,2,2,3,5,3,5,3,3,4,3,4,5,3,3,4,5,3,4,3
D-9 Capacitat d’escoltar al Claustre 5,4,5,4,4,3,2,5,4,2,4,4,5,2,4,2,4,4,0,4,0,0,2,-,-
D-10 Capacitat de separar la gestió del projecte pedagògic 4,3,3,3,4,2,2,5,4,3,3,4,2,2,4,0,0,4,0,4,0,0,3,-,-
Taula 20. Buidat resultats 2n qüestionari Sub-indicadors Lideratge Directiu

¬0%,7�(��&257(6,$�75$&7(�5(%87 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
E-1 Tracte rebut per part del director/a, equip directiu 4,4,4,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,4,3,4,3,4,5,5,5,5,5,5
E-2 Tracte rebut per part del professorat 5,4,4,5,5,5,5,4,5,5,4,5,5,5,5,4,5,3,4,5,5,5,4,5,5
E-3 Tracte rebut per part del Personal d’Administració i Serveis 3,2,2,4,3,4,5,5,5,5,4,5,5,3,4,4,3,3,2,4,4,4,3,3,4
E-4 Accessibilitat general del centre 4,3,3,4,3,4,5,4,3,5,3,4,4,3,4,4,3,3,3,4,2,3,5,5,4
E-5 Accessibilitat del Personal d’Admnistració i Serveis 3,3,2,4,3,3,4,4,3,4,2,3,4,2,4,3,3,3,3,4,3,3,3,4,3
E-6 Accessibilitat del director/a, equip directiu 3,4,3,5,5,5,5,5,3,4,3,4,3,3,5,4,4,3,4,4,4,4,5,5,4
E-7 Accessibilitat del professorat 5,4,3,5,5,5,5,3,3,4,3,4,4,4,5,5,5,3,3,5,4,5,4,5,4
Taula 21. Buidat resultats 2n qüestionari Sub-indicadors Cortesia/tracte rebut
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¬0%,7�)��5(/$&,216�(;7(51(6�&2081,&$&,Ï�,1)250$&,Ï 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
F-1 Reunions generals amb pares i mares 2,4,4,4,4,5,5,2,4,5,5,5,4,3,4,3,5,3,3,4,3,3,3,5,4
F-2 Reunions individuals amb pares i mares 4,4,4,5,5,5,5,3,4,5,5,5,4,4,5,4,5,4,4,5,4,5,4,5,4
F-3 Informes acadèmics dels alumnes,  als pares i mares 5,5,4,5,5,5,4,3,4,5,5,5,5,4,4,4,5,4,3,5,5,3,4,5,4
F-4 Comunicacions generals als pares (principi de curs, final de curs,
anuncis diversos....)

5,4,4,5,5,5,5,4,4,5,4,5,5,5,4,4,4,4,4,3,4,4,5,5,5

F-5 Revista Escolar 1,3,3,3,2,3,3,3,2,5,2,5,3,3,3,2,3,3,2,4,3,3,2,2,3
F-6 Publicitat general (tríptics, cartells.....) 1,2,3,3,2,3,3,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,3,1,1,3,3,2,2,2
F-7 Activitats que es realitzen per a l’entorn (concerts, participació
mitjans comunicació, ....)

4,3,3,4,3,3,4,5,4,4,4,5,3,4,4,3,3,4,3,4,4,3,3,3,2

F-8 Activitats que es realitzen amb col.laboració amb altres entitats
(del poble o ciutat)

3,3,2,4,3,3,3,5,4,4,4,5,2,3,4,3,3,5,3,4,3,3,3,3,2

F-9 Relacions institucionals generals (Ajuntament, C. Comarcal...) 3,3,2,3,3,2,3,3,2,5,2,3,2,2,3,4,4,4,3,3,3,4,3,2,2
F-10 Relacions amb empreses de l’entorn 3,3,2,1,3,2,3,0,2,4,2,3,2,3,3,3,3,3,4,3,3,3,2,4,4
F-11 Existència pàgina WEB 1,3,1,2,0,0,2,0,3,4,2,5,2,2,4,2,2,3,2,2,2,2,3,-,-
Taula 22. Buidat resultats 2n qüestionari Sub-indicadors Relacions Externes

¬0%,7�*��6(59(,6�(6&2/$56�,�(;75$(6&2/$56 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
G-1 Ajuts que es concedeixen 2,2,4,3,4,2,4,5,2,5,2,5,4,3,2,3,3,2,4,3,5,4,4,3,3
G-2 Serveis escolars (transport i menjador) 4,3,4,5,5,5,5,2,3,5,4,5,3,5,4,4,4,3,4,4,4,5,5,5,5
G-3 Actv. Extraescolars (esportives....) 4,4,4,5,4,3,4,2,3,5,4,5,3,4,2,3,5,4,3,4,4,4,4,5,4
G-4 Altres activitats per cobrir la demanda dels pares per cobrir les
necessitats laborals (mainadera, casals d’estiu....)

4,3,3,4,4,2,4,0,3,4,5,5,2,4,5,2,5,3,4,4,5,3,5,5,5

G-5 Atenció psicopedagògica 3,4,5,5,4,3,4,2,3,5,4,5,3,4,4,3,5,3,3,3,4,4,4,5,5
G-6 Atenció dels serveis socials 4,3,4,4,4,2,3,5,2,5,1,5,2,3,4,3,5,3,2,4,3,3,2,4,4
Taula 23. Buidat resultats 2n qüestionari Sub-indicadors Serveis Escolars i Extraescolars
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¬0%,7�+��5(68/7$76�$&$'Ê0,&6�,03$&7(�62&,$/ 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
H-1 Resultats dels alumnes durant l’escolaritat 5,5,3,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,3,5,5,5,5,4,4
H-2 Resultats que obtenen els alumnes en l’etapa següent 4,4,3,5,5,3,4,4,4,5,4,5,4,3,4,3,5,5,3,4,4,5,5,4,4
H-3 Resultats que obtenen els alumnes en posteriors filtres (selectiv) 4,4,0,5,4,3,3,0,4,5,4,5,4,4,3,3,4,5,4,4,4,3,4,4,4
H-4 Resultats que obtenen els alumnes en el món del treball 4,4,0,4,4,3,2,3,4,5,3,4,5,3,3,3,4,5,4,4,4,4,4,5,5
H-5 Comportament dels alumnes en l’entorn immediat 5,4,3,5,4,4,4,3,5,5,2,3,3,4,5,4,5,5,3,5,5,4,4,5,5
Taula 24. Buidat resultats 2n qüestionari Sub-indicadors Resultats Acadèmics Impacte Social

¬0%,7�,��/,1,$�'¶(6&2/$�'(�&(175(�('8&$7,8 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
I-1 Línia de centre coneguda 5,4,5,3,4,4,4,4,5,4,4,5,4,5,3,4,3,4,4,3,5,5,4,4,4
I-2 Coordinació entre diferents classes, en un mateix nivell o cicle 3,4,4,5,4,3,4,3,5,4,3,5,3,3,4,4,3,3,3,5,4,5,3,5,4
I-3 Coordinació general 3,4,4,3,4,3,4,4,5,5,2,5,3,3,4,4,5,4,3,4,3,5,3,5,4
I-4 Actuació coordinada del professorat substitut 5,4,3,5,4,3,4,2,5,5,2,5,4,4,3,3,4,4,2,5,5,5,4,5,5
I-5 Coordinació i acció tutorial 4,4,5,5,4,4,3,4,5,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,5,4,5,3,-,-
Taula 25. Buidat resultats 2n qüestionari Sub-indicadors Línia de Centre Educatiu

¬0%,7�-��48$/,7$7�'(�75(%$//�'(/�352)(6625$7 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
J-1 Competència professional dels mestres 5,5,5,5,5,5,5,3,5,5,3,5,5,4,4,5,4,4,4,5,5,5,5,5,4
J-2 Formació permanent del professorat 3,3,4,3,5,4,3,5,4,5,3,4,4,3,4,4,4,3,2,5,5,3,4,5,5
J-3 Grau d’innovació del professorat 4,3,3,4,4,4,3,3,3,5,2,4,3,3,4,3,4,3,2,5,4,4,4,4,4
J-4 Professionalitat dels mestres (actuació davant dels alumnes...) 5,4,4,5,5,5,5,3,5,5,3,5,5,5,5,5,5,4,4,5,5,5,4,5,5
J-5 Coordinació entre el professorat i els departaments (a
secundària)

4,4,0,0,4,0,3,5,0,5,4,4,3,4,4,4,0,4,2,5,2,0,5,-,-

Taula 26. Buidat resultats 2n qüestionari Sub-indicadors Qualitat de treball del Professorat



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
114

¬0%,7�.��&855,&8/$5 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
K-1 Temps que es dedica a l’aprenentatge 5,4,5,4,5,5,5,3,5,5,4,5,5,5,4,4,3,3,2,5,5,4,5,5,5
K-2 Introducció eixos transversals (salut, interculturalisme...) 3,3,4,3,4,2,3,3,3,4,2,5,3,3,3,3,3,3,2,3,3,3,2,4,4
K-3 Introducció noves tecnologies 4,4,4,4,5,5,4,4,3,5,5,5,4,4,4,4,4,4,4,5,5,4,5,5,5
K-4 Introducció noves metodologíes 4,4,3,3,4,3,3,2,3,5,3,5,2,3,3,3,4,4,2,5,2,4,4,4,5
K-5 Coordinació curricular inter-etapes 4,3,3,3,4,2,3,5,5,4,3,5,2,3,4,4,4,3,2,3,4,5,4,5,4
K-6 Coordinació curricular inter-cicles 4,3,4,4,4,2,3,3,5,5,3,5,2,4,4,4,4,3,2,3,5,5,4,5,4
Taula 27. Buidat resultats 2n qüestionari Sub-indicadors Àmbit Curricular

¬0%,7�/��6$7,6)$&&,Ï�'(/6�$/801(6 38178$&,216�$725*$'(6�3(/6�(;3(576
L-1 Adaptació de l’alumne al centre docent 4,4,4,4,4,4,3,4,5,4,4,5,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,-,-
L-2 Adaptació de l’alumne als companys/es 4,4,4,5,4,3,3,4,5,4,4,5,4,5,4,5,4,4,4,5,3,4,5,-,-
L-3 Adaptació de l’alumne al/s mestre/professors/es 4,3,4,4,4,3,3,4,5,5,3,5,3,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,-,-
L-4 Satisfacció de l’alumne amb els aprenentatges 5,3,4,4,4,3,3,4,5,5,4,4,4,5,4,5,4,4,4,5,3,4,4,-,-
Taula 28. Buidat resultats 2n qüestionari Sub-indicadors Satisfacció dels Alumnes
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���'DGHV�HVWDGtVWLTXHV�GHOV�UHVXOWDWV�GH�O¶DSDUWDW�$�GHO��Q�T�HVWLRQDUL

PROGRAMA ESTADÍSTIC SPSS 10.0

Estadísticos
PROFES

SORAT
RESULT

ATS
ACADÈM

ICS

RECURS
OS

HUMANS

LIDERAT
GE

DIRECTI
U

SATISFA
CCIO

ALUMNE
S

LINIA
D'ESCOL

A

RECURS
OS

MATERIA
LS

CORTESI
A

SERVEIS
ESCOLA

RS

AMBIT
CURRIC

ULAR

RECURS
OS

FUNCIO
NALS

RELACIO
NS

EXTERN
ES

N Válidos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 3,04 3,28 5,52 5,16 4,88 5,44 6,32 7,60 8,32 8,52 9,24 9,44
Mediana 2,00 3,00 4,00 5,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 9,00 10,00 10,00

Desv. típ. 2,88 1,99 3,91 2,08 2,82 2,90 2,43 2,57 2,61 2,74 2,86 3,06
Taula 29. Dades Estadístiques 2n qüestionari. Jerarquització d’àmbits
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���'DGHV�HVWDGtVWLTXHV�GHOV�UHVXOWDWV�GH�O¶DSDUWDW�%�GHO��Q�T�HVWLRQDUL
AMBIT CURRICULAR

Estadísticos
TEMPS

APRENE
NTATGE

S

INTROD
UCCIÓ
EIXOS

TRANSV
ERSALS

INTROD
UCCIÓ

TIC

INTROD
UCCIÓ
NOVES

METODO
LOGIES

COORDI
NACIÓ
INTER-

ETAPES

COORDI
NACIÓ
INTER-
CICLES

N Válidos 25 25 25 25 25 25
Perdidos 0 0 0 0 0 0

Media 4,40 3,12 4,36 3,48 3,64 3,76
Mediana 5,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00

Desv. típ. ,87 ,73 ,57 ,96 ,95 ,97
Taula 30. Dades Estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Ambit Curricular

AMBIT CORTESIA/TRACTE QUE ES REP

Estadísticos
TRACTE

E
DIRECTI

U

TRACTE
PROFES

SORAT

TRACTE
PAS

ACCESSI
BILITAT

GENERA
L

ACCESSI
BILITAT

PAS

ACCESSI
BILITAT

E
DIRECTI

U

ACCESSI
BILITAT

PROFES
SORAT

N Válidos 25 25 25 25 25 25 25
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0

Media 4,56 4,64 3,72 3,68 3,20 4,04 4,20
Mediana 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00

Desv. típ. ,65 ,57 ,98 ,80 ,65 ,79 ,82
Taula 31. Dades Estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Cortesia/tracte que es rep
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AMBIT LIDERATGE DIRECTIU

Estadísticos
CAPACIT

AT
DECISIÓ

CAPACIT
AT FER

COMPLI
R LLEIS

IMATGE
INTERIO

R

IMATGE
EXTERIO

R

LIDERAT
GE

PEDAGÒ
GIC

CAPACIT
AT

RESOLU
CIÓ

PROBLE
MES

CAPACIT
AT DE

TREBALL

CAPACIT
AT

INNOVA
CIÓ

CAPACIT
AT

ESCOLA
R

CLAUST
RE

SEPARA
CIÓ

GESTIÓ/
PROJEC
PEDAG

N Válidos 25 25 25 25 25 25 25 25 23 23
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Media 4,20 3,96 3,80 4,24 4,12 4,76 4,24 3,48 3,17 2,57
Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 4,00 3,00

Desv. típ. ,71 ,89 ,87 ,66 ,78 ,52 ,66 ,92 1,61 1,59
Taula 32. Dades Estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Lideratge Directiu

AMBIT LÍNIA DE CENTRE EDUCATIU

Estadísticos
LINEA

DE
CENTRE

CONEGU
DA

COORDI
NACIO
ENTRE
AULES

COORDI
NACIÓ

GENERA
L

ACTUACI
Ó

COORDI
NADA

SUBSTIT
US/ES

COORDI
NACIÓ/A

CCIÓ
TUTORIA

L

N Válidos 25 25 25 25 23
Perdidos 0 0 0 0 2

Media 4,12 3,84 3,84 4,00 4,17
Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Desv. típ. ,67 ,80 ,85 1,04 ,58
Taula 33. Dades Estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Línia de Centre Educatiu
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AMBIT QUALITAT DE TREBALL DEL PROFESSORAT

Estadísticos
COMPET

ÈNCIA
PROFES

SIONAL

FORMAC
IÓ

PERMAN
ENT

CAPACIT
AT

D'INNOV
ACIÓ

PROFES
SIONALI

TAT

COORD.
PROF-
DEPT

N Válidos 25 25 25 25 23
Perdidos 0 0 0 0 2

Media 4,60 3,88 3,56 4,64 2,87
Mediana 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00

Desv. típ. ,65 ,88 ,77 ,64 1,91
Taula 34. Dades Estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Qualitat de Treball del Professorat

AMBIT RECURSOS FUNCIONALS

Estadísticos
HORARI
LECTIU

HORARI
SERVEIS
ESCOLA

RS

HORARI
SERVEIS
EXTRAE
SCOLAR

S

PROJEC
TES DE

CENTRE

ETAPES
QUE

S'IMPAR
TEIXEN

SORTIDE
S

PROJEC
TES

D'INNOV
ACIÓ

CLIMA
GENERA

L DE
CENTRE

EXISTEN
CIA

AMPA

COL.LAB
ORACIÓ

AMPA
CENTRE

N Válidos 25 25 25 25 25 25 25 25 23 23
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Media 3,76 3,68 3,52 2,96 4,20 2,96 3,12 4,68 4,04 4,04
Mediana 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00

Desv. típ. ,83 1,07 ,82 1,06 ,91 ,98 ,93 ,56 1,30 1,33
Taula 35. Dades Estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Recursos Funcionals
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AMBIT RECURSOS HUMANS

Estadísticos
TIPUS

ALUMNA
T

ESTABILI
TAT

ALUMNA
T

MOBILIT
AT

PROFES
SORAT

ESPECIA
LITATS

PROFES
SORAT

EAP AL
SERVEI

DEL
CENTRE

RATIOS
GRUP/CL

ASSE

NOMBRE
GLOBAL

ALUMNA
T

ATENCIÓ
INSPECC

IÓ
ENSENY

AMENT

UBICACI
Ó

ALUMNE
S GRUP

CLASSE/
CRÈDIT

N Válidos 25 25 25 25 25 25 25 23 23
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Media 3,96 3,28 3,56 3,64 3,56 4,16 2,84 2,13 2,65
Mediana 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00

Desv. típ. 1,24 1,21 1,23 1,19 ,92 ,85 1,18 ,76 1,40
Taula 36. Dades Estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Recursos Humans

AMBIT RECURSOS MATERIALS

Estadísticos
SITUACIÓ

DEL CENTRE
ASPECTE

EXTERIOR
ASPECTE

PATIS
INSTAL.LACI

ONS
GENERALS

BARRERES
ARQUITECTÒNI

QUES

ACCÈS
AL

CENTRE

SEGURETAT
GENERAL

ESTAT DE
LES AULES

NETEJA DECORACIÓ
INTERIOR

SIMBOLOG
IES

EQUIPA
MENT

PROXIMI
TAT

DOMICIL
I

CONTROL
/VIGILANCIA

N Válidos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2323
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

Media 3,32 3,24 3,36 3,88 2,80 2,56 4,00 4,00 3,92 2,60 ,88 4,36 4,093,35
Mediana 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 3,00 1,00 4,00 4,004,00

Desv. típ. ,85 1,05 1,11 1,01 1,12 ,77 ,87 ,91 ,81 1,12 ,93 ,64 1,201,30
Taula 37. Dades Estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Recursos Materials
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AMBIT RELACIONS EXTERNES

Estadísticos
REUNIO

NS
GENERA

LS

REUNIO
NS

INDIVIDU
ALS

TIPOLOG
IA

INFORM
E

ACADÈM
IC

COMUNI
CACION

S
GENERA

LS

EXISTEN
CIA

REVISTA
ESCOLA

R

PUBLICI
TAT

GENERA
L

ACTIVIT
ATS PER
L'ENTOR

N

ACTIVIT
ATS AMB
COL.LAB
ORACIÓ

RELACIO
NS

INSTITU
CIONALS

RELACIO
NS

EMPRES
ES

PRIVADE
S

EXISTEN
CIA WEB

N Válidos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Media 3,84 4,44 4,40 4,44 2,84 2,28 3,56 3,44 2,92 2,72 2,13
Mediana 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00

Desv. típ. ,94 ,58 ,71 ,58 ,90 ,68 ,71 ,92 ,81 ,94 1,25
Taula 38. Dades Estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Relacions Externes

AMBIT RESULTATS ACADÈMICS/IMPACTE SOCIAL

Estadísticos
RESULT

ATS
ALUMNE

S
ESCOLA

RITAT

RESULT
ATS

ALUMNE
S

ETAPES
POSTERI

ORS

RESULT
ATS

ALUMNE
S

SELECTI
VITAT

RESULT
ATS

ALUMNE
S MÓN

DEL
TREBALL

COMPOR
TAMENT

ALUMNE
S

ENTORN

N Válidos 25 25 25 25 25
Perdidos 0 0 0 0 0

Media 4,68 4,12 3,64 3,72 4,16
Mediana 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Desv. típ. ,63 ,73 1,25 1,10 ,90
Taula 39. Dades Estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Resultats Acadèmics/Impacte Social
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AMBIT SATISFACCIÓ DELS ALUMNES

Estadísticos
ADAPTA

CIÓ AL
CENTRE

EN
GENERA

L

ADAPTA
CIÓ ALS

COMPAN
YS/ES

ADAPTA
CIÓ AL

PROFES
SORAT

SATISFA
CCIÓ

AMB ELS
APRENE
NTATGE

S
N Válidos 23 23 23 23

Perdidos 0 0 0 0
Media 4,13 4,17 3,96 4,09

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00
Desv. típ. ,46 ,65 ,64 ,67

Taula 40. Dades Estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Satisfacció dels alumnes
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���2UGHQDFLRQV�UHVXOWDQWV�GH�OHV�DQjOLVLV�HVWDGtVWLTXHV

$3$57$7�$��¬0%,7�'¶,1',&$'256
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     w         m ����������V

��48$/,7$7�'(�75(%$//�352)(6625$7 ���� ���� ����
��5(68/7$76�$&$'Ê0,&6 ���� ���� ����
��5(&85626�+80$16 ���� ���� ����
��6$7,6)$&&,Ï�$/801(6 ���� ���� ����
��/,'(5$7*(�',5(&7,8 ���� ���� ����
��/,1,$�'(�&(175(�('8&$7,8 ���� ���� ����
��5(&85626�0$7(5,$/6 ���� ���� ����
��&257(6,$�75$&7(�',63(16$7 ���� ���� ����
��6(59(,6�(6&2/$56�,�(;75$(6&� ���� ���� ����
���$0%,7�&855,&8/$5 ���� ���� ����
���5(&85626�)81&,21$/6 ����� ���� ����
���5(/$&,216�(;7(51(6 ����� ���� ����
Taula 41. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 2n qüestionari. Jerarquització àmbits

� w=mitjana de tendència central
� m=mitja aritmètica
� s=desviació típica

$3$57$7�%��68%�¬0%,76�'¶,1',&$'256

*w=mitjana de tendència central
*m=mitja aritmètica
*s=desviació típica

DADES ESTADÍSTIQUESn.
ordre

AMBIT J:48$/,7$7�'(�75(%$//�'(/
352)(6625$7 w m s

1 J-4 Professionalitat (actuació davant els
alumnes)

5,00 4,64 0,64

2 J-1 Competència professional general 5,00 4,60 0,65
3 J-2 Formació Permanent 4,00 3,88 0,88
4 J-3 Capacitat d’innovació 4,00 3,56 0,77
5 J-5 Coordinació Professors-Departaments 4,00 2,87 1,91
Taula 42. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 2n qüestionari Sub-indicadors  Qualitat de treball del professorat
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DADES ESTADÍSTIQUESn.
ordre

AMBIT H:5(68/7$76�$&$'Ê0,&6
w m s

1 H-1 Resultats dels alumnes durant l’escolaritat 5,00 4,68 0,63
2 H-5 Comportament alumnes entorn immediat 4,00 4,16 0,90
3 H-2 Resultats alumnes etapes posteriors 4,00 4,12 0,73
4 H-4 Resultats alumnes en el món del treball 4,00 3,72 1,10
5 H-3 Resultats alumnes en posteriors filtres 4,00 3,64 1,25
Taula 43. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 2n qüestionari Sub-indicadors Resultats Acadèmics

DADES ESTADÍSTIQUESn.
ordre

AMBIT B:5(&85626�+80$16
w m s

1 B-6 Ratios grup/classe 4,00 4,16 0,85
2 B-1 Tipus alumnat 4,00 3,96 1,24
3 B-4 Especialitats del professorat 4,00 3,64 1,19
4 B-5 Equips d’Assessorament Psicopedagògic al

servei dels centres docents
4,00 3,56 0,92

5 B-3 Mobilitat del professorat 4,00 3,56 1,23
6 B-2 Estabilitat de l’alumnat 3,00 3,28 1,21
7 B-7 Nombre global d’alumnes 3,00 2,84 1,18
8 B-9 Ubicació alumnes en grup/classe o crèdit

variable
2,00 2,65 1,40

9 B-8 Atenció Inspecció d’Ensenyament 2,00 2,13 0,76
Taula 44. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 2n qüestionari Sub-indicadors Recursos Humans

DADES ESTADÍSTIQUESn.
ordre

AMBIT L:6$7,6)$&&,Ï�'(/6�$/801(6
w m s

1 L-2 Adaptació als companys/es 4,00 4,17 0,65
2 L-1 Adaptació general al centre 4,00 4,13 0,46
3 L-4 Satisfacció amb els aprenentatges 4,00 4,09 0,67
4 L-3 Adaptació al professorat 4,00 3,96 0,64
Taula 45. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 2n qüestionari Sub-indicadors Satisfacció dels alumnes

DADES ESTADÍSTIQUESn.
ordre

AMBIT D:/,'(5$7*(�',5(&7,8
w m s

1 D-6 Capacitat de resolució de problemes 5,00 4,76 0,52
2 D-7 Capacitat de treball 4,00 4,24 0,66
3 D-4 Imatge exterior que projecta 4,00 4,24 0,66
4 D-1 Capacitat de decisió 4,00 4,20 0,71
5 D-5 Lideratge pedagògic 4,00 4,12 0,78
6 D-2 Capacitat de fer complir les lleis i normes 4,00 3,96 0,89
7 D-3 Imatge interior que projecta 4,00 3,80 0,87
8 D-9 Capacitat d’escoltar al Claustre 4,00 3,17 1,61
9 D-8 Capacitat d’innovació 3,00 3,48 0,92
10 D-10 Separació gestió de projecte pedagògic 3,00 2,57 1,59
Taula 46. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 2n qüestionari Sub-indicadors Lideratge Directiu

n.
ordre

AMBIT I:/,1,$�'(�&(175(�('8&$7,8 DADES ESTADÍSTIQUES
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w m s
1 I-5 Coordinació-acció tutorial 4,00 4,17 0,58
2 I-1 Línia de centre coneguda 4,00 4,12 0,67
3 I-4 Actuació coordinada professors/es

substituts/es
4,00 4,00 1,04

4 I-2 Coordinació entre aules d’un mateix nivell 4,00 3,84 0,80
5 I-3 Coordinació general dins el centre 4,00 3,84 0,85
Taula 47. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 2n qüestionari Sub-indicadors Línia de Centre Educatiu

DADES ESTADÍSTIQUESn.
ordre

AMBIT A:5(&85626�0$7(5,$/6
w m s

1 A-12 Equipaments 4,00 4,36 0,64
2 A-13 Proximitat al domicili 4,00 4,09 1,20
3 A-7 Seguretat general 4,00 4,00 0,87
4 A-8 Estat de les aules 4,00 4,00 0,91
5 A-9 Neteja general 4,00 3,92 0,81
6 A-4 Instal.lacions generals (pistes,....) 4,00 3,88 1,01
7 A-14 Control vigilància 4,00 3,35 1,30
8 A-3 Aspecte general zones d’esbarjo 3,00 3,36 1,11
9 A-1 Situació del centre (aïllat....) 3,00 3,32 0,85
10 A-2 Aspecte exterior general 3,00 3,24 1,05
11 A-5 Supressió de barreres arquitectòniques 3,00 2,80 1,12
12 A-10 Decoració interior 3,00 2,60 1,12
13 A-6 Accès al centre 2,00 2,56 0,77
14 A-15 Quotes econòmiques 1,00 1,57 1,65
15 A-11 Simbologies (banderes..) 1,00 0,88 0,93
Taula 48. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 2n qüestionari Sub-indicadors Recursos Materials

DADES ESTADÍSTIQUESn.
ordre

AMBIT E:&257(6,$�75$&7(�5(%87
w m s

1 E-2 Tracte rebut per part del professorat 5,00 4,64 0,57
2 E-1 Tracte rebut per part de l’equip directiu 5,00 4,56 0,65
3 E-7 Accessibilitat del professorat, tutors/es... 4,00 4,20 0,82
4 E-6 Accessibilitat del director/a, equip directiu 4,00 4,04 0,79
5 E-3 Tracte rebut per part dels PAS 4,00 3,72 0,98
6 E-4 Accessibilitat general del centre 4,00 3,68 0,80
7 E-5 Accessibilitat dels PAS 3,00 3,20 0,65
Taula 49. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 2n qüestionari Sub-indicadors Cortesia/Tracte Rebut

DADES ESTADÍSTIQUESn.
ordre

AMBIT G:6(59(,6�(6&2/$56�,
(;75$(6&2/$56 w m s

1 G-2 Serveis Escolars (transport, menjador) 4,00 4,20 0,85
2 G-5 Atenció psicopedagògica al centre 4,00 3,88 0,88
3 G-3 Serveis Extraescolars (esports...) 4,00 3,84 0,85
4 G-4 Altres activitats per cobrir demandes

laborals dels pares (casals, mainaderes...)
4,00 3,72 1,28

5 G-6 Atenció Serveis Socials 3,00 3,36 1,11
6 G-1 Ajuts que es concedeixen als alumnes

(Menjador, transport, llibres i material...)
3,00 3,32 1,07

Taula 50. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 2n qüestionari Sub-indicadors Serveis Escolars i Extraescolars

DADES ESTADÍSTIQUESn.
ordre

AMBIT K:&855,&8/$5
w m S
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1 K-1 Temps que es dedica als aprenentatges 5,00 4,40 0,87
2 K-3 Introducció noves tecnologies (TIC) 4,00 4,36 0,57
3 K-6 Coordinació inter-cicles 4,00 3,76 0,97
4 K-5 Coordinació inter-etapes 4,00 3,64 0,95
5 K-4 Introducció noves metodologies 3,00 3,48 0,96
6 K-2 Introducció eixos transversals 3,00 3,12 0,73
Taula 51. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 2n qüestionari Sub-indicadors Àmbit Curricular

DADES ESTADÍSTIQUESn.
ordre

AMBIT C:5(&85626�)81&,21$/6
w m s

1 C-8 Clima general de centre 5,00 4,68 0,56
2 C-9 Existència AMPA 5,00 4’04 1,30
3 C-10 Col.laboració AMPA-Centre docent 5,00 4,04 1,33
4 C-5 Etapes que s’imparteixen (PAR/PRI/ESO) 4,00 4,20 0,91
5 C-1 Horari Lectiu 4,00 3,76 0,83
6 C-2 Horari Serveis Escolars 4,00 3,68 1,07
7 C-3 Horari Serveis Extraescolars 4,00 3,52 0,82
8 C-6 Sortides Escolars 3,00 2,96 0,98
9 C-7 Projectes d’innovació 3,00 3,12 0,93
10 C-4 Projectes de centre 3,00 2,96 1,06
Taula 52. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 2n qüestionari Sub-indicadors Recursos Funcionals

DADES ESTADÍSTIQUESn.
ordre

AMBIT F:5(/$&,216�(;7(51(6
w m s

1 F-3 Comunicació amb els pares (informe
acadèmic)

5,00 4,40 0,71

2 F-2 Reunions individuals amb pares i mares 4,00 4,44 0,58
3 F-4 Comunicacions generals als pares  i mares 4,00 4,44 0,58
4 F-1 Reunions generals amb pares i mares 4,00 3,84 0,94
5 F-7 Activitats adreçades a l’entorn immediat 4,00 3,56 0,71
6 F-8 Activitats amb col.laboració amb l’entorn 3,00 3,44 0,92
7 F-9 Relacions Institucionals generals 3,00 2,92 0,81
8 F-5 Existència Revista Escolar 3,00 2,84 0,90
9 F-10 Relacions amb empreses privades 3,00 2,72 0,94
10 F-6 Publicitat general del centre 2,00 2,28 0,68
11 F-11 Existència pàgina WEB 2,00 2,13 1,25
Taula 53. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 2n qüestionari Sub-indicadors Relacions Externes

���&RQFOXVLRQV�GH�O¶DQjOLVL�HVWDGtVWLFD�GHO��Q�T�HVWLRQDUL



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
126

Un cop ja realitzat aquest 2n qüestionari, aquesta segona ronda d’aproximació de
posicions, havent facilitat a tots els experts les anàlisis estadístiques de la primera

ronda podem extreure unes conclusions ben sòlides.

� D�QLYHOO�GH�GDGHV�HVWDGtVWLTXHV

Observem una baixada important en la mesura de la dispersió (desviació típica).

Si analitzem aquest TXDGUH�FRPSDUDWLX�

,QGLFDGRUV �U�T�HVW�
V��

�Q�T�HVW�
V��

1-QUALITAT DE TREBALL DEL PROFESSORAT 3,45 2,88
2-RESULTATS ACADÈMICS/IMPACTE SOCIAL 3,02 1,99
3-RECURSOS HUMANS 4,39 3,91
4-SATISFACCIÓ DELS ALUMNES 3,13 2,82
5-LIDERATGE DIRECTIU 2,61 2,08
6-LINIA DE CENTRE EDUCATIU 3,40 2,90
7-RECURSOS MATERIALS 3,21 2,43
8-CORTESIA/TRACTE QUE ES REP 3,25 2,57
9-SERVEIS ESCOLARS I EXTRAESCOLARS 3,07 2,61
10-AMBIT CURRICULAR 3,16 2,74
11-RECURSOS FUNCIONALS 2,90 2,86
12-RELACIONS EXTERNES/COMUNICACIÓ/INFORMACIÓ 3,03 3,06
Taula 54. Comparativa de la mesura de la dispersió en l’aplicació dels dos qüestionaris DELPHI

Comprovem empíricament que EDL[HQ� WRWV� HOV� YDORUV d’una manera significativa
excepte en el darrer àmbit qualificat que augmenta inapreciablement. Tot tenint en
compte que el 40 % dels experts no ha variat les seves puntuacions en l’apartat A de
jerarquització dels àmbits d’indicadors, veiem que s’ha mantingut pràcticament la
mateixa ordenació. +HP�G¶H[FHSWXDU� O¶jPELW�6$7,6)$&&,Ï�'(/6�$/801(6�TXH
SDVVD�SHO�GDYDQW�GH�/,'(5$7*(�',5(&7,8�L�HV�VLW~D�HQ�OD�SRVLFLy�Q����

A excepció d’aquest canvi, els demés àmbits queden situats en les mateixes posicions,
destacant com a molt remarcable /$�48$/,7$7�'(�75(%$//�'(/�352)(6625$7
�HQ�SULPHU� OORF�� L� OHV�5(/$&,216�(;7(51(6�&2081,&$&,Ï�,1)250$&,Ï�TXH
UHVWD�VLWXDW�HQ�GDUUHU�OORF�

                                               
56 desviació típica
57 desviació típica
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G��7(5&(5$�)$6(�,19(67,*$'25$

���'HWHUPLQDFLy�GHOV�LQGLFDGRUV�GH�VDWLVIDFFLy�G¶XQ�FHQWUH�HGXFDWLX

Finalment, SHU�WDO�GH�GHWHUPLQDU�TXLQ�RUGUH�L�TXLQV�LQGLFDGRUV�XWLOLW]DUHP�D�O¶KRUD
G¶HODERUDU� XQ� T�HVWLRQDUL� GH� VDWLVIDFFLy�� WLQGUHP� HQ� FRPSWH� HO� YDORU� 0,7-$
$5,70Ê7,&$�GH�WRWV�HOV�VXE�LQGLFDGRUV�DQDOLW]DWV�
Per facilitar la comprensió d’aquesta tercera fase, hem elaborat un gràfic de línies per
cada un dels diferents àmbits d’indicadors, on SRGHP� REVHUYDU� TXLQV� GHOV� VXE�
LQGLFDGRUV�HV�WUREHQ�SHU�VRWD�GHO�YDORU�GH�PLWMD�DULWPqWLFD��. Aquests són els que
descartarem per considerar-los de nul.la rellevància per construir el qüestionari de
satisfacció:

-�48$/,7$7�'(�75(%$//�'(/�352)(6625$7

4,6

3,88
3,56

4,64

2,87

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

1 2 3 4 5

68%�,1',&$'256

0
,7
-$ Serie1

Gràfic de línies 1: Mitja aritmética dels sub-indicadors de l’àmbit QUALITAT DE TREBALL DEL PROFESSORAT

6XE�,QGLFDGRUV�VHOHFFLRQDWV�L�RUGHQDWV�
J-4 Professionalitat del professorat (actuació davant els alumnes)
J-1 Competència professional general del professorat
J-2 Grau de formació permanent del professorat
J-3 Capacitat d’innovació del professorat
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+�5(68/7$76�$&$'Ê0,&6�,03$&7(�62&,$/
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Gràfic de línies 2: Mitja aritmética dels sub-indicadors de l’àmbit RESULTATS ACADÈMICS/IMPACTE SOCIAL

6XE�LQGLFDGRUV�VHOHFFLRQDWV�L�RUGHQDWV�
H-1 Resultats dels alumnes durant l’escolaritat
H-5 Comportament dels alumnes en l’entorn immediat
H-2 Resultats dels alumnes en etapes posteriors
H-4 Resultats dels alumnes en el món del treball
H-3 Resultats dels alumnes en posteriors filtres

%�5(&85626�+80$16
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Gràfic de línies 3: Mitja aritmética dels sub-indicadors de l’àmbit RECURSOS HUMANS

6XE�LQGLFDGRUV�VHOHFFLRQDWV�L�RUGHQDWV�
B-6 Ratios Grup/Classe
B-1 Tipus d’alumnat
B-4 Especialitats del professorat
B-5 Equips d’Assessorament Psicopedagògic al servei del centre docent
B-3 Mobilitat del professorat
B-2 Estabilitat de l’alumnat
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/�6$7,6)$&&,Ï�'(/6�$/801(6
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Gràfic de línies 4: Mitja aritmética dels sub-indicadors de l’àmbit SATISFACCIÓ DELS ALUMNES

6XE�LQGLFDGRUV�VHOHFFLRQDWV�L�RUGHQDWV�
L-2 Adaptació dels alumnes als companys/es
L-1 Adaptació general dels alumnes al centre
L-4 Satisfacció dels alumnes amb els aprenentatges
L-3 Adaptació dels alumnes al professorat

'�/,'(5$7*(�',5(&7,8
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Gràfic de línies 5: Mitja aritmética dels sub-indicadors de l’àmbit LIDERATGE DIRECTIU

6XE�LQGLFDGRUV�VHOHFFLRQDWV�L�RUGHQDWV�
D-6 Capacitat de resolució de problemes
D-7 Capacitat de treball
D-4 Imatge Exterior que projecta
D-1 Capacitat de decisió per part de l’Equip Direcitu
D-5 Lideratge pedagògic
D-2 Capacitat de fer complir les normes i les lleis
D-3 Imatge interior que projecta
D-9 Capacitat d’escoltar
D-8 Capacitat d’innovació
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,�/,1,$�'(�&(175(�('8&$7,8
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Gràfic de línies 6: Mitja aritmética dels sub-indicadors de l’àmbit LINIA DE CENTRE EDUCATIU

6XE�LQGLFDGRUV�VHOHFFLRQDWV�L�RUGHQDWV�
I-5 Coordinació i acció tutorial
I-1 Línia de centre educatiu coneguda
I-4 Actuació coordinada del professorat substitut
I-2 Coordinació entre aules d’un mateix nivell
I-3 Coordinació general dins el centre

$�5(&85626�0$7(5,$/6
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Gràfic de línies 7: Mitja aritmética dels sub-indicadors de l’àmbit RECURSOS MATERIALS

6XE�LQGLFDGRUV�VHOHFFLRQDWV�L�RUGHQDWV�
A-12 Equipaments
A-13 Proximitat al domicili
A-7 Seguretat general
A-8 Estat de les aules
A-9 Neteja general
A-4 Instal.lacions generals
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A-14 Control i vigilància
A-3 Aspecte zones d’esbarjo

A-1 Situació del centre
A-2 Aspecte exterior del centre

(�&257(6,$�75$&7(�48(�(6�5(3
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Gràfic de línies 8: Mitja aritmética dels sub-indicadors de l’àmbit CORTESIA/TRACTE QUE ES REP

6XE�LQGLFDGRUV�VHOHFFLRQDWV�L�RUGHQDWV�
E-2 Tracte rebut per part del professorat
E-1 Tracte rebut per part de l’Equip Directiu
E-7 Accessibilitat del professorat, tutors/es...
E-6 Accessidibilitat Equip Directiu
E-3 Tracte rebut per part dels PAS
E-4 Accessibilitat general del centre
E-5 Accessibilitat dels PAS

*�6(59(,6�(6&2/$56�,�(;75$(6&2/$56
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Gràfic de línies 9: Mitja aritmética dels sub-indicadors de l’àmbit SERVEIS ESCOLARS I EXTRAESCOLARS

6XE�LQGLFDGRUV�VHOHFFLRQDWV�L�RUGHQDWV�
G-2 Serveis Escolars (transport, menjador)
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G-5 Atenció psicopedagògica
G-3 Serveis Extraescolars

G-4 Altres activitats per cobrir demandes laborals dels pares i mares
G-6 Atenció Serveis Socials
G-1 Ajuts concedits al centre
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Gràfic de línies 10: Mitja aritmética dels sub-indicadors de l’àmbit ÀMBIT CURRICULAR

6XE�LQGLFDGRUV�VHOHFFLRQDWV�L�RUGHQDWV�
K-1 Temps que es dedica als aprenentatges
K-3 Introducció noves tecnologies
K-6 Coordinació inter-cicles
K-5 Coordinació inter-etapes
K-4 Introducció noves metodologies
K-2 Introducció eixos transversals

&�5(&85626�)81&,21$/6
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Gràfic de línies 11: Mitja aritmética dels sub-indicadors de l’àmbit RECURSOS FUNCIONALS

6XE�LQGLFDGRUV�VHOHFFLRQDWV�L�RUGHQDWV�
C-8 Clima general de centre
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C-9 Existència AMPA
C-10 Col.laboració AMPA-CENTRE DOCENT

C-5 Etapes que s’imparteixen al centre
C-1 Horari lectiu
C-2 Horari Serveis Escolars
C-3 Horari Serveis Extraescolars
C-7 Projectes d’innovació
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Gràfic de línies 12: Mitja aritmética dels sub-indicadors de l’àmbit RELACIONS
EXTERNES/COMUNICACIÓ/INFORMACIÓ

6XE�LQGLFDGRUV�VHOHFFLRQDWV�L�RUGHQDWV�

F-3 Comunicació amb els pares i mares (informes acadèmics)
F-2 Reunions individuals amb als pares i mares
F-4 Comunicacions generals als pares i mares
F-1 Reunions generals amb els pares i mares
F-6 Activitats adreçades a l’entorn immediat
F-7 Activitats realitzades amb la col.laboració de l’entorn
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&RQFOXVLRQV

La  necessitat creixent de millorar els índex de satisfacció i confiança dels nostres
usuaris, ens ha portat a elaborar aquest treball d’investigació emmarcat dins uns
paràmetres ben concrets. La unió d’una experiència subjectiva, però objectivable
mitjançant les dades documentals que es presenten, i un exhaustiu treball de camp
entorn als indicadors de satisfacció dels usuaris, han fet que aquesta recerca sigui OD
FRQMXQFLy�GH�GLIHUHQWV�PHWRGRORJLHV� LQYHVWLJDGRUHV�XQLGHV� SHU� XQ� ILO� FRP~�� HO
PLOORUDPHQW�GH�OD�TXDOLWDW��GHOV�QRVWUHV�FHQWUHV�HGXFDWLXV�

Sota aquesta doble vessant, ens atrevim a dissenyar gràficament el què ha suposat
aquest treball:

Esquema 12. Disseny de la investigació
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Evidentment,  en realitzar aquest treball, no hem perdut mai O¶REMHFWLX�FODU�GH�GRQDU
XQ�VHUYHL�D�OHV�HVFROHV�GHO�QRVWUH�SDtV.
Malgrat l’aparent complexitat del treball,  pensem que teniu entre les mans un
document que pot servir perfectament per a la nostra SUjFWLFD� RUJDQLW]DWLYD� L
HGXFDWLYD�GLjULD, ni que sigui a modus de reflexió:

Esquema 13. Aplicacions d’aquesta recerca

Com veiem gràficament, podem analitzar diferents Plans d’Acció Directiva i la previsió
d’avaluació d’aquests plans; els diferents qüestionaris DELPHI que s’han elaborat i
que poden donar peu a multiplicitat d’aplicacions; el marc teòric que ens dóna una idea
de la situació directiva actual, en relació als usuaris i la seva satisfacció. Finalment,
tota la sèrie d’indicadors de satisfacció seleccionats i prioritzats ens poden ajudar a
prendre el pols dels nostres centres educatius.

L’anàlisi dels indicadors de qualitat, centrat sota la perspectiva de la seva capacitat de
generar satisfacció als usuaris, ens ha donat com a líder un dels principals indicadors
per a l’eficàcia dels centres educatius, apuntat per l’OCDE: HO� SDSHU� YLWDO� GHOV
SURIHVVRUV�HV�
Es reafirma amb aquesta investigació TXH�HO�PHVWUH�D��HO�SURIHVVRU�D��KD�HVWDW��pV�L
VHJXHL[� pVVHQW� OD� SHoD� FODX� GH� O¶q[LW� HGXFDWLX� L�� HQ� DTXHVW� FDV�� HOHPHQW
LPSRUWDQWtVVLP�GH�JHQHUDFLy�GH�FRQILDQoD�L�VDWLVIDFFLy�
Als nostres centres docents –amb excessiva freqüència- s’utilitzen moltes hores de
treball centrades en millorar determinats aspectes tangencials (imatge externa, tríptics,
díptics, comunicacions, documents, revistes....) quan a la nostra investigació,
precisament, aquests àmbits es sitúen en llocs menys qualificats en quant la seva
capacitat de generar satisfacció als usuaris –com veurem més endavant-.
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Aquesta primera conclusió ens porta també cap a una conseqüència directa: la
professionalització de la tasca directiva com a garantia de la qualitat dels centres

docents.
Els equips directius actuals tenen poques possibilitats estratègiques i poc marge
d’autonomia per millorar determinats àmbits dels centres docents públics. Ens queda
clar que no és per manca de legislació al respecte. Segur que, amb la llei a la mà, els
directors i directores tenen prous mecanismes per resoldre moltes situacions. Però el
model directiu actual no permet –moltes vegades- dur a terme actuacions fermes i
decisives.

(Q�VHJRQ�OORF�HOV�H[SHUWV�VLW~HQ�HOV�UHVXOWDWV�DFDGqPLFV com allò que els pares i
mares prenen més en consideració alhora de quedar satisfets amb el centre docent.
És evident que aquests resultats acadèmics no depenen exclusivament del centre
docent i que, les expectatives dels propis alumnes i les seves capacitats tenen un pes
específic en aquests resultats. Malgrat tot, també és un dels indicadors apuntats per
l’OCDE en quant en tant uns resultats acadèmics actuals i posteriors –en les diferents
etapes educatives d’un alumne- són sinòmin de qualitat.

(Q� WHUFHU� OORF� WUREHP� O¶jPELW�GHOV� UHFXUVRV�KXPDQV� Tot allò que fa referència al
tipus d’alumnat, estabilitat  i especialitat del professorat, ràtios..... Aquest àmbit també
es troba en una posició important dins l’escala jeràrquica que hem creat.

(Q�TXDUW�OORF��HOV�SDUHV�L�PDUHV�WHQHQ�PROW�HQ�FRPSWH�OD�VDWLVIDFFLy�TXH�HOV�VHXV
ILOOV� L� ILOOHV�UHEHQ�GHO�FHQWUH�GRFHQW. S’ha valorat posteriorment en aquest àmbit, la
satisfacció dels alumnes envers el centre en general, els companys i els mestres en
particular i la seva satisfacció envers els aprenentatges que reben.

)LQDOPHQW�� WDQFDUtHP� DTXHVWD� SULPHUD� DQjOLVL� DPE� O¶jPELW� TXH� KD� REWLQJXW� HO
FLQTXq�OORF��/LGHUDWJH�'LUHFWLX�

Constatem que OHV� FLQF� SULPHUHV� SRVLFLRQV� VyQ� SHOV� jPELWV� UHIHULWV� D� OHV
³SHUVRQHV´ sobre les que pivota un centre educatiu: els mestres i professors, els
alumnes i els seus resultats, els recursos humans en general i l’equip directiu com
element coordinador.
Esbrinem, d’una manera clara, que HOV� jPELWV� G¶XQ� FHQWUH� GRFHQW� RQ� HOV� HTXLSV
GLUHFWLXV� SRGHP� WHQLU�PpV� LQIOXqQFLD�� UHFXUVRV�PDWHULDOV�� UHFXUVRV� IXQFLRQDOV�
UHODFLRQV� H[WHUQHV�� FRPXQLFDFLRQV�� jPELW� FXUULFXODU�� QRYHV� WHFQRORJLHV������ VyQ
DTXHOOV� PHQ\V� YDORUDWV� SHOV� H[SHUWV� HQ� TXDQW� D� OD� VHYD� FDSDFLWDW� GH� JHQHUDU
FRQILDQoD�L�VDWLVIDFFLy� Per tant doncs, les nostres actuacions realment possibles són
les que passen “tangencialment” i “de puntetes” per la satisfacció dels usuaris.
Contràriament allò que incideix més directament en la satisfacció no depèn de
nosaltres.

A partir d’aquí, ja anem trobant GLIHUHQWV� LQGLFDGRUV� TXH� RFXSHQ� SRVLFLRQV
LQWHUPqGLHV però no tant importants com: /tQLD� GH� FHQWUH� HGXFDWLX�� UHFXUVRV
PDWHULDOV��FRUWHVLD�TXH�HV�UHS��VHUYHLV�HVFRODUV�L�H[WUDHVFRODUV�L�jPELW�FXUULFXODU.
Observem que els recursos materials i infraestructurals es sitúen en una posició
intermèdia, sense voler-se definir ni molt importants ni poc importants. En canvi, la línia
de centre educatiu –en sisè lloc- s’emmarca en context important alhora de triar centre
docent. Finalment O¶jPELW�FXUULFXODU�±DOOz�TXH�DSUHQHQ�HOV�DOXPQHV��HV�VLW~D�HQ�XQ
GHVq�OORF� No és –realment- el que més importa als pares i mares, allò que aprenen
els seus fills i filles, sinó els resultats que obtenen.
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Per acabar, els recursos funcionals (projectes d’escola, horaris....) conjuntament amb
l’àmbit dedicat a la comunicació, relacions externes.... ocupen el lloc 11 i 12

respectivament.

Esquema 14. La incidència directa dels cinc primers àmbits d’indicadors en la satisfacció dels usuaris

Esquema 15. La incidència tangencial de determinats àmbits d’indicadors en la satisfacció dels usuaris
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3URVSHFWLYD

Com a elements i propostes de futur a partir d’aquesta investigació, podem apuntar
quatre possibilitats, en base al gràfic n. 13 de la pàgina 136:

Esquema 16. Prospectiva d’aquesta investigació
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�- Aprofundiment de la professionalització directiva com a mitjà per aconseguir
millorar la confiança i satisfaccio dels nostres usuaris, mitjançant plans d’acció
directiva de qualitat.

�- Aprofundiment en el marc teòric referit al què significa “usuari” i/o “client” del
producte educatiu, així com la seves expectatives de satisfacció envers el sistema
educatiu.

�- Utilització dels models de qüestionaris DELPHI per realitzar estudis comparatius
entre els resultats d’aquesta investigació i altres comunitats educatives o centres en
concret.

�- Utilització del sistema d’indicadors per a la realització d’estudis concrets de
satisfacció mitjançant enquestes i/o qüestionaris, passats a centres docents.



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
140

q 9,,��,1'(;�'¶(648(0(6��*5¬),48(6�,�7$8/(6



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
141

,1'(;�'¶(648(0(6

5(/$&,Ï 3jJ�
Esquema 1. Dinàmica inicial de treball 9
Esquema 2. Els objectius de la investigació 12
Esquema 3. Les accions de la tasca directiva. 1992/1993 18
Esquema 4. Les accions de la tasca directiva. 1993/1996 19
Esquema 5. Les accions de la tasca directiva. 1996/2000 23
Esquema 6. Definició de l’estil de govern. 1996/2000 25
Esquema 7. Principals factors de qualitat d’un centre educatiu 46
Esquema 8. Incidència de l’entorn en l’exercici de la direcció 50
Esquema 9. L’acció educativa i la seva incidència en la satisfacció dels
usuaris

56

Esquema 10. Incidència del coneixement d’un centre en la confiança de
l’entorn

59

Esquema 11. El procés DELPHI. Esquema global 65
Esquema 12. Disseny de la investigació 135
Esquema 13. Aplicacions d’aquesta recerca 136
Esquema 14. La incidència directa dels cinc primers àmbits d’indicadors en la
satisfacció dels usuaris

138

Esquema 15. La incidència tangencial de determinats àmbits d’indicadors en
la satisfacció dels usuaris

138

Esquema 16. Prospectiva d’aquesta investigació 139

,1'(;�'(�*5¬),48(6

5(/$&,Ï 3jJ�
Gràfica de línies 1. Mitja Aritmètica sub-indicadors  ÀMBIT QUALITAT DE TREBALL DEL PROFESSORAT 127
Gràfica de línies 2. Mitja Aritmètica sub-indicadors  ÀMBIT RESULTATS ACADÈMICS/IMPACTE SOCIAL 128
Gràfica de línies 3. Mitja Aritmètica sub-indicadors  ÀMBIT RECURSOS HUMANS 128
Gràfica de línies 4. Mitja Aritmètica sub-indicadors  ÀMBIT SATISFACCIÓ DELS ALUMNES 129
Gràfica de línies 5. Mitja Aritmètica sub-indicadors  ÀMBIT LIDERATGE DIRECTIU 129
Gràfica de línies 6. Mitja Aritmètica sub-indicadors  ÀMBIT LÍNIA DE CENTRE EDUCATIU 130
Gràfica de línies 7. Mitja Aritmètica sub-indicadors  ÀMBIT RECURSOS MATERIALS 130
Gràfica de línies 8. Mitja Aritmètica sub-indicadors  ÀMBIT CORTESIA/TRACTE QUE ES REP 131
Gràfica de línies 9. Mitja Aritmètica sub-indicadors  ÀMBIT SERVEIS ESCOLARS I EXTRAESCOLARS 131
Gràfica de línies 10. Mitja Aritmètica sub-indicadors  ÀMBIT CURRICULAR 132
Gràfica de línies 11. Mitja Aritmètica sub-indicadors  ÀMBIT RECURSOS FUNCIONALS 132
Gràfica de línies 12. Mitja Aritmètica sub-indicadors  ÀMBIT RELACIONS EXTERNES/COMUNICACIÓ 133



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
142

5(/$&,Ï�Ë1'(;�'(�7$8/(6

5(/$&,Ï 3jJ
Taula 1. Comparativa d’indicadors OCDE-MESTRES 73
Taula 2. Buidat de resultats 1r qüestionari Jerarquització Àmbits 91
Taula 3. Buidat de resultats 1r qüestionari sub-indicadors Recursos Materials 92
Taula 4. Buidat de resultats 1r qüestionari sub-indicadors Recursos Humans 93
Taula 5. Buidat de resultats 1r qüestionari sub-indicadors Recursos
Funcionals

93

Taula 6. Buidat de resultats 1r qüestionari sub-indicadors Lideratge Directiu 94
Taula 7. Buidat de resultats 1r qüestionari subindicadors Cortesia/tracte que
es rep

94

Taula 8. Buidat de resultats 1r qüestionari sub-indicadors Relacions Externes 95
Taula 9. Buidat de resultats 1r qüestionari sub-indicadors Serveis Escolars i
Extraescolars

95

Taula 10. Buidat de resultats 1r qüestionari sub-indicadors Resultats
Acadèmics/Impacte Social

96

Taula 11. Buidat de resultats 1r qüestionari sub-indicadors Línia de Centre
Educatiu

96

Taula 12. Buidat de resultats 1r qüestionari sub-indicadors Qualitat de treball
del Professorat

96

Taula 13. Buidat de resultats 1r qüestionari sub-indicadors Àmbit Curricular 97
Taula 14. Dades estadístiques 1r qüestionari Jerarquització d’Àmbits 98
Taula 15. Ordenació resultant de l’anàlisi estadística 1r qüestionari
Jerarquització d’Àmbits

99

Taula 16. Buidat de resultats 2n qüestionari Jerarquització d’Àmbits 108
Taula 17. Buidat de resultats 2n qüestionari sub-indicadors Recursos
Materials

109

Taula 18. Buidat de resultats 2n qüestionari sub-indicadors recursos humans 110
Taula 19. Buidat de resultats 2n qüestionari sub-indicadors Recursos
Funcionals

110

Taula 20. Buidat de resultats 2n qüestionari sub-indicadors Lideratge Directiu 111
Taula 21. Buidat de resultats 2n qüestionadi sub-indicadors Cortesia/tracte
que es rep

111

Taula 22. Buidat de resultats 2n qüestionari sub-indicadors Relacions
Externes

112

Taula 23. Buidat de resultats 2n qüestionari sub-indicadors Serveis Escolars i
Extraescolars

112

Taula 24. Buidat de resultats 2n qüestionari sub-indicadors Resultats
Acadèmics/Impacte Social

113

Taula 25. Buidat de resultats 2n qüestionari sub-indicadors Línia de Centre
Educatiu

113

Taula 26. Buidat de resultats 2n qüestionari sub-indicadors Qualitat de treball
del Professorat

113

Taula 27. Buidat de resultats 2n qüestionari sub-indicadors Àmbit Curricular 114
Taula 28. Buidat de resultats 2n qüestionari sub-indicadors Satisfacció dels
Alumnes

114

Taula 29. Dades estadístiques 2n qüestionari Jerarquització d’Àmbits 115
Taula 30. Dades estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Àmbit Curricular 116
Taula 31. Dades estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Cortesia/tracte
que es rep

116



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
143

Taula 32. Dades estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Liderarge
Directiu

117

Taula 33. Dades estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Línia de Centre
Educatiu

117

Taula 34. Dades estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Qualitat de
Treball del Professorat

118

Taula 35. Dades estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Recursos
Funcionals

118

Taula 36. Dades estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Recursos
Humans

119

Taula 37. Dades estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Recursos
Materials

119

Taula 38. Dades estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Relacions
Externes

120

Taula 39. Dades estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Resultats
Acadèmics/Impacte Social

120

Taula 40. Dades estadístiques 2n qüestionari sub-indicadors Satisfacció dels
Alumnes

121

Taula 41. Ordenació resultant anàlisi estadística 2n qüestionari Jerarquització
d’Àmbits

122

Taula 42. Ordenació resultant anàlisi estadística 2n qüestionari sub-indicadors
Qualitat de Treball del Professorat

122

Taula 43. Ordenació resultant anàlisi estadística 2n qüestionari sub-indicadors
Resultats Acadèmics/Impacte Social

123

Taula 44. Ordenació resultant anàlisi estadística 2n qüestionari sub-indicadors
Recursos Humans

123

Taula 45. Ordenació resultant anàlisi estadística 2n qüestionari sub-indicadors
Satisfacció dels alumnes

123

Taula 46 Ordenació resultant anàlisi estadística 2n qüestionari sub-indicadors
Lideratge Directiu

123

Taula 47. Ordenació resultant anàlisi estadística 2n qüestionari sub-indicadors
Línia de Centre Educatiu

124

Taula 48. Ordenació resultant anàlisi estadística 2n qüestionari sub-indicadors
Recursos Materials

124

Taula 49. Ordenació resultant anàlisi estadística 2n qüestionari sub-indicadors
Cortesia/tracte que es rep

124

Taula 50. Ordenació resultant anàlisi estadística 2n qüestionari sub-indicadors
Serveis Escolars i Extraescolars

124

Taula 51. Ordenació resultant anàlisi estadística 2n qüestionari sub-indicadors
Àmbit Curricular

125

Taula 52. Ordenació resultant anàlisi estadística 2n qüestionari sub-indicadors
Recursos Funcionals

125

Taula 53. Ordenació resultant anàlisi estadística 2n qüestionari sub-indicadors
Relacions Externes

125

Taula 54. Comparativa de la mesura de la dispersió en l’aplicació dels dos
qüestionaris DELPHI

126



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
144

q 9,,,��5()(5Ê1&,(6�%,%/,2*5¬),48(6



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
145

ALSINET, Josep (1999): “La identificación de la comunidad escolar con el proyecto de
centro”
     A Aula de Innovación Educativa n. 79, pp. 47-50
ALVAREZ, Manuel (1993): (O�SHUILO�GHO�GLUHFWRU�HQ�HO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�HVSDxRO�
LQIOXHQFLD�GHO�PRGR�GH�DFFHVR�\�PRGHOR�RUJDQLW]DWLYR�HQ�HO�HVWLOR�GH�OD�GLUHFFLyQ�
�����UNED. Tesi Doctoral. Madrid
ALVAREZ, Manuel (1996): “El modelo de direcció LOPEGCE”
     A Organización y gestión educativa n. 1-1996, pp. 7-12
ALVAREZ, Manuel (1998): (O�/LGHUD]DJR�GH�OD�FDOLGDG�WRWDO
     Editorial Escuela Española. Madrid
ALVAREZ, Manuel (1999a): “La cultura de la calidad en la escuela pública”
     A Organización y gestión educativa nº 6-1999, pp.4-8
ALVAREZ, Manuel (1999b): (YDOXDFLyQ�(XURSHD�GH�OD�(GXFDFLyQ��'LYHUVLGDG�\
FRQIOXHQFLD
�����ICE UNIVERSIDAD DE DEUSTO. Bilbao
ANTUNEZ, S (1998): *HVWLy�L�GLUHFFLy�GH�FHQWUHV�GRFHQWV�S~EOLFV
�����Universitat Oberta de Catalunya. Formació Continuada. Barcelona
ANTUNEZ, Serafin (1993): $QjOLVL�GH�OHV�WDVTXHV�GHOV�GLUHFWRUV�L�GLUHFWRUHV�HVFRODUV
GHOV�FHQWUHV�S~EOLFV�G¶HQVHQ\DPHQW�SULPDUL�GH�&DWDOXQ\D
�����Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral inèdita. Dirigeix: Núria Borrell
ANTUNEZ, Serafín (2000): /D�DFFLyQ�GLUHFWLYD�HQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�HVFRODUHV
�����ICE-UNVERSITAT DE BARCELONA. HORSORI. Barcelona
BERNAL, José-Luís (1995): “La satisfacción de los directivos con su trabajo: su
autoestima”
     A Organización y gestión educativa nº 2-1995, pp. 3-7
BERNAL, José-Luís (1996): “El director en EEUU. Hacia un rol más colaborativo”
    A Organización y gestión educativa nº 2-1996, pp. 3-7
BISQUERRA, R i MARTINEZ, M (1998): (O�FOLPD�HVFRODU�DOV�FHQWUHV�G¶(QVHQ\DPHQW
6HFXQGDUL�D�&DWDOXQ\D
�����Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament
BLANCO, Lluís Àngel (1999): “El cuestionario de opinión para la evaluación de la
docencia: ¿Ayuda o conflicto?
     A L’Avaluació com a eina de millora en l’educació formal i no formal
     III JORNADES MARIA RÚBIES de Recerca i Innovació Educativa. Univ. Lleida
BOLIVAR, Antonio (1999): “La educación no es un mercado. Crítica de la gestión de
calidad total”
     A Aula de Innovación Educativa n. 83-84, pp. 77-82
BOSCH, Jaume i altres (1994): “La gestión de los cargos unipersonales en la escuela
pública. Una aproximación empírica a su causística”
     A Organización y gestión educativa nº 4-1994, pp. 13-17
BUSQUETS, Lluís (1997): “El modelo de gobierno de los centros y la administración
educativa”
     A Organización y gestión educativa nº 1-1997, pp.7-11
CARBONELL, José-Luís (1994): “La problemática de la dirección escolar”
     A Organización y gestión educativa nº 2-1994, pp. 8-11
CARDÚS, Salvador (2000): (O�GHVFRQFHUW�GH�O¶HGXFDFLy
�����Edicions La campana. Barcelona
CASANOVA, M. Antonia (1998): “Por el camino de la calidad: la evaluación en el
centro educativo”
     A Aula de Innovación Educativa n. 69, pp. 47-50



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
146

CASAS, F (1990): (OV�LQGLFDGRUV�SVLFRVRFLDOV
�����La llar del llibre. Barcelona
CASAS, F. ( 1989): 7pFQLFDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VRFLDO��ORV�LQGLFDGRUHV�VRFLDOHV�\
SVLFRVRFLDOHV
������PPU SA. Barcelona
CASCANTE, César (2000): “Comprensivitat davant mercat educatiu”
     A Temps d’educació nº 23 – 1 semestre 2000, pp.199-210
CHAVARRIA, Xavier (1997): “Finalidades de la evaluación de los directivos escolares”
     A Organización y gestión educativa nº 1-1997, pp. 3-6
CHAVARRIA, Xavier i altres (1999): $YDOXDFLy�GH�OD�IXQFLy�GLUHFWLYD��8QD�HVWUDWqJLD
SHU�DO�GHVHQYROXSDPHQW
�����GRAÓ. Barcelona
COHEN, L i LAWENCE, M. (1990): 0pWRGRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HGXFDWLYD
�����Ed. La Muralla. Madrid
COLL, César (1998): “El proyecto educativo de ciudad: un elemento estratégico de
futuro”
     A Aula de Innovación Educativa n. 72, pp. 71-74
COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LES I JORNADES 3-12 (2000): “I Jornades 3-12.
Document”
     A Perspectiva Escolar 244, PP. 68-74
CONFERENCIA INTERNACIONAL “L’ensenyament i les regions a l’Europa de 1993”
(1990)
     Generalitat de Catalunya. Dept. Ensenyament. Barcelona
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DIRECCIÓN DE CENTROS DOCENTES – II
(1996): 'LUHFFLyQ�SDUWLFLSDWLYD�\�HYDOXDFLyQ�GH�FHQWURV
������ICE-UNIVERSIDAD DE DEUSTO. Bilbao
CONGRESO INTERUNIVERSITARIO DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR (I) (1990)
      Fac. Lletres UAB. Barcelona
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (1999): ,QIRUPH�VREUH�HO�HVWDGR�\�VLWXDFLyQ�GHO
VLVWHPD�HGXFDWLYR��&XUVR����������
�����Ministerio de Educación y Cultura. Madrid
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (2000): ,QIRUPH�VREUH�HO�HVWDGR�\�VLWXDFLyQ�GHO
VLVWHPD�HGXFDWLYR��&XUVR����������
�����Ministerio de Educación y Cultura. Madrid
CONSELL SUPERIOR D’AVALUACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU DEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (1995):
(GXFDWLRQ�,QGLFDWRUV�LQ�WKH�(XURSH�RI�WKH�5HJLRQV��3URFHHGLQJV�$FWHV��$�(XURSHDQ
6HPLQDU�XQGHU�WKH�DXVSLFHV�RI�&RQVHOO�6XSHULRU�G¶$YDOXDFLy�GHO�6LVWHPD�(GXFDWLX
�����Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Barcelona
DARDER, P i MESTRES, J. (1994): $YDOXDFLy�GH�&HQWUHV�G¶(GXFDFLy�,QIDQWLO��$&(,
�����Dossiers Rosa Sensat. Barcelona
DEBON, Santiago (1996): “La dirección escolar en la U.E. y EEUU. Hacia una mayor
profesionalización”
     A Organización y gestión educativa nº 2-1996, pp.8-13
�EGIDO, M. Inmaculada ( 1998): 'LUHFWRUHV�HVFRODUHV�HQ�(XURSD
�����Editorial Escuela Española. Madrid
FAPAC (1995): FaPaC 1975-1995. Vint anys. Cap a la cultura de la participació
     Edició i impresió: FAPAC. 1ª edició
FAPAC (1999/2000): Estudi sobre les APA de Catalunya: Les APA a la fi del Mileni
     Plec n. 53  Butlletí Informatiu
FERNANDEZ, M i PEREZ, M (1999): /DV�IDPLOLDV�DQGDOX]DV�DQWH�OD�HGXFDFLyQ
�����JUNTA DE ANDALUCIA. Consejeria de Educación y Ciencia



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
147

FORUM EUROPEO DE ADMINISTRADORES DE LA EDUCACION DE CATALUÑA
(1997): “La dirección escolar en el marco de la LOPEGCD”
     A Organización y gestión educativa nº 4-1997, pp. 38-39
FORUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE L’EDUCACIÓ A CATALUNYA (1998):
/D�&RPXQLWDW�(GXFDWLYD�HQYHUV�OD�GLUHFFLy�HVFRODU��/D�SHUFHSFLy�GH�OD�LQIOXqQFLD�GH�OD
/23(*&'�HQ�OD�GLUHFFLy
�����Editorial ESTEL. Barcelona
FULLAT, Octavi (2000): )LORVRILDV�GH�OD�(GXFDFLyQ��3$,'(,$
�����Editorial CEAC. Barcelona
FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO (2000): ,QIRUPH�HGXFDWLYR�����
�����Grupo SANTILLANA. Madrid
GAIRIN, J. (1995): /D�RUJDQL]DFLyQ�HVFRODU��FRQWH[WR�\�WH[WR�GH�DFWXDFLyQ
�����Ed. La Muralla. Madrid
GAIRIN, Joaquín ( 1999): /RV�(TXLSRV�'LUHFWLYRV�GH�ORV�&HQWURV�'RFHQWHV��$QiOLVLV�GH
VX�IXQFLRQDPLHQWR
������ICE-UNIVERSIDAD DE DEUSTO. Bilbao
GENTO PALACIOS, Samuel (1998): ,PSODQWDFLyQ�GH�OD�FDOLGDG�WRWDO�HQ�LQVWLWXFLRQHV
HGXFDWLYDV
�����UNED. Madrid
GENTO, Samuel ( 1996): ,QVWLWXFLRQHV�HGXFDWLYDV�SDUD�OD�FDOLGDG�WRWDO
�����Editorial LA MURALLA SA. Madrid
GIMENO SORIA, Xavier (1998): 3ODQV�GH�)RUPDFLy�3HUPDQHQW�GHO�3URIHVVRUDW��8QD
SURSRVWD�G¶DYDOXDFLy
�����Tesi Doctoral Inédita. Universitat Autònoma de Barcelona. Dirigeix: J. GAIRÍN
GIMENO, J. (1998): 3RGHUHV�LQHVWDEOHV�HQ�HGXFDFLyQ
�����EDICIONES MORATA SL. Madrid
GOETZ, JP i LeCompte ( 1988): (WQRJUDItD�\�GLVHxR�FXDOLWDWLYR�HQ�LQYHVWLJDFLyQ
HGXFDWLYD���Ed. Morata. Madrid
GOMEZ, C i VILA, I (coord) (2001): /D�FLXGDG�FRPR�SUR\HFWR�HGXFDWLYR
�����Ediciones Octaedro SL. Barcelona
GONZALEZ, José-Gabriel (1998): “Marketing en educación: dificultades para su
aplicación”
     A Organización y gestión educativa nº 5-1998, pp. 3-7
GRIMA, Joan-David i altres (1991): $QiOLVLV�\�IRUPXODFLyQ�GH�HVWUDWHJLD�HPSUHVDULDO
�����Hipano-Europea. Barcelona
HAINAUT, Louis D’ (1998): /RV�VLVWHPDV�HGXFDWLYRV��$QiOLVLV�\�UHJXODFLyQ
�����NARCEA SA. Madrid
HERNANDEZ, Fernando (2000): “Per sortir de la `calma blanca´de l’escola primària”
     A Temps d’educació nº 23 – 1 semestre 2000, pp.199-210
HUETE, Luís-Maria (1996): “¿Qué es un producto y un cliente para un centro
educativo? Mirando al mercado con un poco de imaginación”
     A Organización y gestión educativa nº 4-1996, pp.7-11
IBARZABAL, Eugenio (1998): “Mi viaje por la calidad”
     A Organización y gestión educativa nº 3-1998, pp. 9-12
INCE (1999): ,QGLFDGRUHV�HGXFDWLYRV�VREUH�HQWRUQR�\�SURFHVRV�HVFRODUHV
�����Ministerio de Educación y Cultura. Madrid
INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD Y EVALUACION (2000): “Los centros
educativos de Educación Primaria”
     A Resumen Informativo de l’INCE. Novembre de 2000
JIMENEZ, Bonifacio (2000): (YDOXDFLyQ�GH�SURJUDPDV��FHQWURV�\�SURIHVRUHV
�����EDITORIAL SINTESIS SA. Madrid



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
148

LAFITTE, Rosa M. (1996): “Las dimensiones de gestión (management), administrativa
y pedagógica de la dirección educativa en europa”
     A Organización y gestión educativa nº 1-1996, pp.13-18
LANDETA, Jon (1999): (O�PpWRGR�'HOSKL
�����ARIEL PRACTICUM. Barcelona
LANDSHEERE, G (1996): (O�SLORWDMH�GH�ORV�VLVWHPDV�HGXFDWLYRV
�����Ed. La Muralla. Madrid
LEY ORGANICA DE LA PARTICIPACION, LA EVALUACIÓN Y EL GOBIERNO DE
LOS CENTROS DOCENTES (1995)
     Editorial Escuela Española. Madrid
LLEI D’ORDENACIÓ GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIU (1990)
     Reculls de normativa
LLORENT, Vicente (1998): “La elección de centro escolar en la Unión Europea”
     A BORDON nº 50 vol III, pp. 263-275
LOPEZ RUPEREZ, F (1994): /D�JHVWLyQ�GH�FDOLGDG�HQ�HGXFDFLyQ
�����La Muralla. Madrid
LOPEZ RUPEREZ, F. (1995): /D�OLEHUWDG�GH�HOHFFLyQ�HQ�HGXFDFLyQ
�����EBCOMP SA. Madrid. (Fundación para el análisis y los estudios sociales)
LOPEZ, Miguel (1999): $�OD�FDOLGDG�SRU�OD�HYDOXDFLyQ
     Editorial Escuela Española. Madrid
MARCELO, Carlos (1999): )RUPDFLRQ�GHO�SURIHVRUDGR�SDUD�HO�FDPELR�HGXFDWLYR
�����EUB SA. Barcelona
MARTINEZ, Bernardo (1997): &DOLGDG�\�HGXFDFLyQ��8Q�HQIRTXH�GH�LQJHQLHULD
�����Ed. Tirant lo Blanch. València
MARTINEZ, Raquel-Amaya (1997): “Experiencia de investigación-acción para analizar
las necesidades de cooperación entre las familias y los centros escolares”
     A BORDON nº49 Vol II, pp. 155-163
McCREATH, Douglas (1999): “Desarrollo profesional de los directores escolares en
Escocia, Inglaterra y Gales”
     A Organización y gestión educativa nº 4-1999, pp.32-36
MESTRES, Joan (1990): 0RGHO�G¶LQGLFDGRUV�SHU�D�O¶DYDOXDFLy�L�JHVWLy�GH�TXDOLWDW�GH
FHQWUHV�L�GLVWULFWHV��6$325(,
�����Tesi Doctoral inèdita. Universitat de Barcelona. Dirigeix: Miquel Siguan
MESTRES, Joan (1998): $YDOXDFLy�GHOV�FHQWUHV�HGXFDWLXV
�����Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona
MUNICIO, Pedro (1994): “Dos siglos en busca de la profesionalización”
      A Organización y gestión educativa nª 3-1994, pp. 35-40
MUNICIO, Pedro (1995): “Calidad total y reingenieria de procesos”
     A Organización y gestión educativa nº 3-1995, pp. 3-7
MUNICIO, Pedro (2000): +HUUDPLHQWDV�SDUD�OD�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FDOLGDG
�����Editorial Escuela Española. Madrid
MURILLO, F. Javier i altres (1999): /D�'LUHFFLyQ�(VFRODU��$QiOLVLV�H�,QYHVWLJDFLyQ
�����Ministerio de Educación y Cultura-CIDE. Madrid
NORMANN, R. (1990): /D�JHVWLyQ�HQ�ODV�HPSUHVDV�GH�VHUYLFLRV��HVWUDWHJLD�\�OLGHUD]JR
�����EDICIONES DEUSTO SA. Bilbao
OCDE (1991):�(VFXHODV�\�FDOLGDG�GH�OD�HQVHxDQ]D��,QIRUPH�LQWHUQDFLRQDO
�����MEC-PAIDOS. Barcelona
OSBORNE, David i altres ( 1997): /D�UHLQYHQFLyQ�GHO�JRELHUQR��/D�LQIOXHQFLD�GHO
HVStULWX�HPSUHVDULDO�HQ�HO�VHFWRU�S~EOLFR
�����PAIDÓS ESTADO Y SOCIEDAD. Barcelona
PARKES, David (1996): “Desarrollo de la dirección y gestión escolar en Europa”
     A Organización y gestión educativa nº 1-1996, pp. 19-29



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
149

PEREZ DIAZ, V i altres (2001): /D�IDPtOLD�HVSDQ\ROD�GDYDQW�O¶HGXFDFLy�GHOV�VHXV�ILOOV
�����Fundació “La Caixa”. Barcelona
PEREZ, Ramon (coordinador) (1994): &DOLGDG�GH�YLGD�HQ�ORV�FHQWURV�HGXFDWLYRV
�����Dirección Provincial del MEC de Asturias. Centro Asociado de la UNED. Gijón
PLANDIURA, Ramon (2000): “Si vols millorar l’escola privada, inverteix en la pública”
     A GUIX nº 270, pp.8-9
PUELLES, Manuel de (2000): “Política y educación: cien años de historia”
     A Revista de Educación núm. Extraordinari pp. 7-36
QUINTANILLA, I (1996): “Marketing social de la escuela: reflexiones en torno a la
demanda”
     A Organización y gestión educativa nº 4-1996, pp. 18-30
QUINTERO, Anunciación (1997): “La dirección escolar: algunas interrogantes al nuevo
proceso de acreditación y formación”
     A BORDON nº 49 Vol I, pp. 57-66
QUINTERO, E i CLOSA, M (1998): (QTXHVWD�GH�VDWLVIDFFLy�SHU�XVXDULV�GHO�VHUYHL�GH
FRPDQGHV�D�PLGD�GH�O¶,'(6&$7��3URMHFWH�ILQDO�GH�FDUUHUD
�����Document policopiat. Barcelona
REY, R i SANTA MARIA, J.M. (2000): 7UDQVIRUPDU�OD�HGXFDFLyQ�HQ�XQ�FRQWUDWR�GH
FDOLGDG
�����Ed. Escuela Española. Madrid
REYES, Maribel (1996): “Comunicación, factor estratégico en la gestión de la empresa
educativa”
     A Organización y gestión educativa nº 4-1996, pp. 12-17
RIBA, Clara (1999): “La relación de la escuela con el entorno”
     A Aula de Innovación Educativa n. 79, pp. 51-53
RIBERA, Montserrat (1999): “Tendencias de avance hacia la configuración de la
escuela comunitaria”
     A Aula de Innovación Educativa n. 79, pp. 54-56
ROJAS, A.J. i altres (1998): ,QYHVWLJDU�PGLDQWH�HQFXHVWDV
�����Ed. Síntesis SA. Madrid
RUIZ, Laura (1996) : “La necesaria contextualización del término marketing”
     A Organización y gestión educativa nº 4-1996, pp. 2
RUIZ-MAYA, L i altres (1995):$QiOLVLV�HVWDGtVWLFR�GH�HQFXHVWDV��GDWRV�FXDOLWDWLYRV
�����Editorial AC. Madrid
RUL, Jesús (1998): “Evaluar: ¿moda o necesidad? Aproximación a la función de la
evaluaxión en educación”
     A Aula de Innovación Educativa n. 70, pp. 73-76
SAENZ, Oscar i altres (2000): “El acceso a la dirección escolar en España”
     A BORBON nº 52 vol I, pp. 107-121
SANAHUJA, Dolors (2000): “La gestió dels centres i el professorat de secundària”
     Perspectiva Escolar nº 248, pp. 59-69
SANTOS, Miguel Angel (1998): “Las trampas de la calidad”
     A Aula de Innovación Educativa n. 68, pp.81-83
SANTOS, Montserrat (1998): “Calidad y marketing de la Educación”
     A Organización y gestión educativa nº 5-1998, pp. 21-28
SUAREZ, José-M. (1996): “El marketing de los centros educativos”
     A Organización y gestión educativa nº 4-1996, pp. 3-6
SUBIRATS, Joan (1999): “Escuela y territorio. El concepto de escuela comunidad”
     A Aula de Innovación Educativa n. 79, pp. 43-46
TARRAGO, Josep-R. (1995): “La tasca directiva a l’ensenyament primari reformat”
     Experiències d’innovació educativa. Dept. Ensenyament. Barcelona



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
150

TARRAGO, Josep-R. (1996): “El projecte del procés de gestió directiva: qualitat i
avaluació al servei d’un centre educatiu”
     A IV CONGRÉS INTERUNIVERSITARI D’ORGANITZACIÓ ESCOLAR
     Universitat Rovira i Virgili. Tarragona pp. 452
TEIXIDÓ, J i altres (1999): (O�3URMHFWH�GH�'LUHFFLy
�����Generalitat de Catalunya. Dept. d’Ensenyament. Barcelona
     Col.leció Eines de Gestió - 7
TEIXIDÓ, Joan (1996): (OV�IDFWRUV�LQWHUQV�GH�OD�GLUHFFLy�HVFRODU
����UNIVERSITAT DE GIRONA-Servei de Publicacions Girona
TEIXIDO, Joan (1999): 'LUHFFLyQ�GH�FHQWURV�HGXFDWLYRV�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�GH
FDPELR
�����Universitat de Girona. Dept. Pedagogia. Cooperativa Univ. Sant Jordi.
TIANA, Alejandro (2001): “Logros y desafíos de la educación al inicio del siglo XXI “
     A CONFERENCIA NACIONAL D’EDUCACIÓ. Document PDF
TORRE DE LA, Saturnino (1995):�,QQRYDFLRQV�HGXFDWLYHV�D�&DWDOXQ\D
�����EUMO EDITORIAL. Estudis Universitaris de Vic
USTEC-STE´s (1999): “Llums i ombres sobre l’avaluació dels centres docents”
     A L’Avaluació com a eina de millora en l’educació formal i no formal
     III JORNADES MARIA RÚBIES de Recerca i Innovació Educativa. Univ. Lleida
VERNIS, Alfred i altres (2000): /D�*HVWLyQ�GH�ODV�2UJDQL]DFLRQHV�1R�/XFUDWLYDV
�����Ediciones DEUSTO SA. Bilbao
VILLA, Aurelio (1998): 3ULQFLSDOHV�GLILFXOWDGHV�GH�OD�GLUHFFLyQ�GH�FHQWURV�HGXFDWLYRV�HQ
ORV�SULPHURV�DxRV�GH�HMHUFLFLR�
�����ICE UNIVERSIDAD DE DEUSTO. Bilbao
VISAUTA, B (      ): 7pFQLFDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VRFLDO��,��5HFRJLGD�GH�GDWRV
     PPU. Barcelona
WILSON, J ( 1992): &yPR�YDORUDU�OD�FDOLGDG�GH�OD�HQVHxDQ]D
�����PAIDÓS-MEC. Madrid



TARRAGÓ, Josep-R. (2001)

                                                                                   
151


