Q

INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES PARTICIPANTS EN EL PROJECTE
D’IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT ALS CENTRES
DOCENTS (FPQ)

Per als centres que participen el Projecte d’implantació d’un sistema de gestió de qualitat
als centres docents (FPQ), curs 2006/07 s’estableixen les instruccions següents:
1. Els centres participants han de disposar d’un professor/a que amb el nom de
coordinador/a del Projecte d’implantació d’un sistema de gestió de qualitat als
centres docents (coordinador/a de qualitat), i en col·laboració directe amb el
director/a del centre realitzi les funcions d’acord amb el que estableix l'article 3.8.
de la Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 16 de juny de 2006 per la
qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres
docents públics d'educació secundària, per al curs 2006/07. Es recomanable per un
millor funcionament del Projecte que el coordinador pugui assistir a les reunions de
l’equip directiu que es considerin
2. Els centres que conformen actualment (a data de 21 de juny de 2006) les xarxes són:
a. Xarxa-1: IES Antoni Maura, IES Pau Casesnoves , IES Sa Pobla.
b. Xarxa-2: IES Josep Sureda i Blanes, IES M Àngels Cardona, IES Son Pacs,
IES Son Rullán.
c. Xarxa-3: IES Joan Ramis i Ramis, IES Juníper Serra, IES Sa Blanca Dona,
IES Sa Colomina.
d. Xarxa-4: IES Arxiduc Lluís Salvador, IES Calvià, IES Emili Darder, IES
Pasqual Calbó i Caldés, IES Quartó de Portmany.
e. Altres centres: IES Esporles.
3. Els coordinadors i coordinadores del projecte tendran assignats un nombre de hores
de dedicació d’acord amb el que estableix l'article 4.5.3 C) 2. de la Resolució abans
esmentada. Igualment per als coordinadors i coordinadores de qualitat hi haurà
assignades hores complementàries, amb la mesura de les possibilitats del centre,
perquè puguin dur a terme la seva tasca.
4. Cal fixar en els horaris, com a mínim, una hora de reunió setmanal que permeti als
equips de treball (comitè de qualitat i/o equips de millora) que participen en el
projecte reunir-se per poder treballar tots els aspectes relacionats. Aquesta hora o

hores de reunió no podran ser el divendres, ja que aquest dia estarà reservat per les
sessions de formació de les Xarxes i pel seguiment per part dels assessors .
5. Per poder facilitar les reunions de les respectives xarxes, els divendres, tot el dia, els
membres dels equips directius (com a mínim el director o la directora i el cap
d'estudis responsable de la formació professional) i els coordinadors/es de qualitat
tendran en els respectius horaris el mínim possible d’hores lectives.
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