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1.- CENTRES EDUCATIUS QUE HAN MANIFESTAT 
INTERÉS PER A  PARTICIPAR: 
CEIP 9 d'octubre (Alcàsser),  
CEIP Ausiàs Marc. La Vall d’Uixó 
CEIP Benalua. (Alacant 
CEIP Blasco Ibañez (Museros),  
CEIP Bona Vista (Ontinyent),  
CEIP Bosco (Cocentaina),  
CEIP Bracal (Muro),  
CEIP Censal. Castelló de la Plana 
CEIP Cervantes (València),  
CEIP Cervantes. La Vall d’Uixó  
CEIP Cosme i Damià (Llíber),  
CEIP Doctor Esplugues (Montaverner),  
CEIP El Grau (València),  
CEIP El Palmeral (Alacant),  
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente,  
CEIP Francesc Candela (Crevillent),  
CEIP Francisca Ruiz Miquel (La Vila),  
CEIP Gabriel Miró (Calp),  
CEIP Garganes (Altea),  
CEIP Graüll (Xàbia),  
CEIP Hispanitat. (Orba) 
CEIP Isabel Ferrer. Castelló de la Plana 
CEIP Isabel la Catòlica (l'Olleria),  
CEIP Jaume I (Catarroja),  
CEIP Jaume I. Castelló de la Plana 
CEIP La Moleta. La Vall d’Uixó 
CEIP Lluís Revest. Castelló de la Plana 
CEIP Lluís Vives (Bocairent),  
CEIP Malvarrosa (València),  
CEIP Manel Garcia Grau. Castelló de la Plana 
CEIP Manuel Sanchís Guarner (Olleria),  
CEIP Martínez Valls (Ontinyent),  
CEIP Mestral (Benidoleig),  
CEIP Nou Pedro Alcázar. Nules 
CEIP Pare Català (València). 
CEIP Pare Melchor (Benissa),  
CEIP Primo de Rivera (Crevillent),  
CEIP Romeral (Alcoi),  
CEIP Sanchís Guarner (Ondara),  
CEIP Sant Vicent Ferrer. La Vall d’Uixó 
CEIP Santa Teresa (València),  
CEIP Vicent Artero. Castelló de la Plana 
CEIP Victor Oroval (Carcaixent),  
IES d'Agost (Agost),  
IES Vicent Gandia (Castelló de la Ribera),  
La Masia (Museros), 
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2.- POLÍTICA DE QUALITAT DE LA XARXA. 
 
 
En la política de qualitat de la Xarxa de Centres 
Educatius Valencians de Qualitat  s’estableix la 
definició de la MISSIÓ, la VISIÓ i els VALORS. 
 
 
 
MISSIÓ: (raó de ser de la Xarxa de Centres Educatiu 

Valencians de Qualitat) 

Formar i educar l’alumnat de manera integral.  
 
Els principis en que ens basem són: 

- Mesures compensatòries que afavorisquen 
l’ús i normalització del valencià. 

- Implicació en la conservació del medi ambient. 
- Desenvolupament d’estratègies que faciliten la convivència 

intercultural. 
- Innovació educativa: Biblioteca escolar, Tics, .... 
- Participació democràtica de la comunitat educativa. 

 
 
 
VISIÓ. (Qué volem ser; imatge que desitgem per a la XCEVQ en el futur) 

La Xarxa de Centres Educatius Valencians de Qualitat ha de ser un referent en 
el seu entorn immediat pel que fa a l’educació plurilingüe, l’ús de les noves 
tecnologies, i els seus plantejaments de sostenibilitat ambiental. 
 
Les nostres línies de visió són: 

- Amb relació al personal: 
 Augmentar la seua implicació en el projecte educatiu. 
 Millorar el clima de treball. 

- Amb relació al propi centre: 
 Establir vies eficaces de comunicació. 
 Definir els principis generals dels processos 

d’ensenyament-aprenentatge coherents amb el projecte 
educatiu. (Projecte curricular; programacions d’aula;...) 

 Millorar les infraestructures a través de l’optimització de 
recursos. 

- Amb relació a l’alumnat: 
 Aconseguir una competència plurilingüe satisfactòria. 
 Aconseguir una formació en valors democràtics, de 

respecte als drets humans, ... 
- Amb relació a les famílies: 

 Aconseguir llur implicació en el procés d’ensenyament 
aprenentatge. 
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VALORS. (Valors que posseïm com a organització) 

 
Per a la Xarxa, les claus per a educar són: 
 
Amb relació a l’educació intercultural i plurilingüe:  

Foment de la participació en les festes populars com a eina de cohesió 
dins i fora del centre. 
Transmissió dels sabers pertinents sobre la diversitat cultural de la 
societat. 
Disseny d’estratègies per a fomentar la normalització lingüística del 
valencià i per a donar oportunitats d’usar la llengua estrangera. 
Prevalença dels valors democràtics i del respecte als drets humans. 
Desenvolupament de les capacitats necessàries per a “viure junts” 

 

Amb relació a l’educació ambiental: 
L’escola proporciona instruments que faciliten l’aprenentatge de la realitat ambiental 
destinats a transformar aquesta realitat des de plantejaments de sostenibilitat.  

 
Amb relació al treball en equip en equip i a la participació. 

La Xarxa fomenta el treball col·legiat intercentre. 
Les escoles de la Xarxa impliquen el personal individualment i en grup 
en el desenvolupament del projecte i promouen: 

 Un elevat grau de cohesió entre el professorat. 

 La consolidació d’un cultura d’avaluació dels processos 
d’ensenyament-aprenentatge. 

 Una gestió eficient dels recursos existents. 

 La col·laboració de les famílies en els objectius comuns i en les 
millores. 

 
Amb relació a la innovació: 

Es promou la preocupació, investigació i  recerca de mètodes que 
faciliten un desenvolupament integral de competències necessàries per 
a viure en la societat del segle XXI. 
S'introdueixen mesures que tenen per objectiu la consolidació dels 
projectes que actuen com a marc de referència de les nostres actuacions 
(Política de Qualitat). Aquestes mesures es concreten en un Pla 
d’Activitats de Millora. 
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3.- CENTRES EDUCATIUS: Modalitats de participació. 
 

Els centres educatius escullen modalitat d’acord amb els nivells de compromisos i ritmes de 
participació que determinen: modalitat A, modalitat B, modalitat C o modalitat D. 
 
Modalitat A. Centres identificats amb el model d’escola de la Xarxa. La pertinença a 
aquesta modalitat no els hi representa cap cost econòmic. 
 

Modalitat B. Centres identificats amb el model que decideixen aplicar la plataforma de 
gestió per a polítiques d’excel·lència (=aplicació informàtica) que els permeta organitzar 
tota la informació del centre.  
Aquesta aplicació informàtica té un cost aproximat a 80€ mensual per a centres vinculats a 
la xarxa. (En funció del nombre de centres). 
 

Modalitat C. Centres que tenen el perfil anterior i que opten per la certificació ISO 9001. En 
aquesta modalitat caldrà afegir els costos derivats de la formació externa (Consultora 
especialitzada) i de la certificadora.  
 

Modalidat D. Centres que opten per pilotar una gestió integral de l’escola a través de la 
plataforma “clickedu”. 
 
En qualsevol de les modalitats descrites, caldrà remetre a la Federació Escola Valenciana:  
-- Acord del Consell Escolar de Centre per a formar part de la "Xarxa de centres educatius 
valencians de qualitat". 
-- Acceptació del model d'escola. 
-- Compromís d'incloure anualment en la seua PGA accions de millora (Pla d’Activitats de 
Millora) que el permeta avançar cap el model definit. 
 
Coordinador/a de qualitat. 
Tots els centres de xarxa nomenaran un coordinador/a  de qualitat que actuarà 
d’interlocutor amb la xarxa.. 
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4.- COMISSIÓ DE QUALITAT i INNOVACIÓ 
 

La  Comissió de qualitat i innovació de la FEV és la que té interlocució amb tots els 
agents involucrats en el procés: escoles, consultora, empresa de tecnologia, certificadora, 
institucions, i banc o caixa que done suport al procés.  
 

Correspon a la Comissió de Qualitat i Innovació l’admissió de centres en la Xarxa.  

 

5.-PLA ANUAL DE MILLORA 
 

La Comissió de Qualitat i Innovació editarà una catàleg d’accions de millora que serà remés 
als centres educatiu de la xarxa abans del dia 1 de setembre. Cada acció s’emmarca en 
una de les línies estratègiques següents: 
a) Educació plurilingüe i intercultural. 
b) Educació ambiental. 
c) Participació i convivència. 
d) Innovació educativa: biblioteca escolar, ús de les noves tecnologies, … 
e) (...) 
 

Els centres de la Xarxa es comprometen a seleccionar-ne i incloure-les en la seua 
Programació General Anual. 
Les accions dissenyades per tal d’aconseguir els objectius estan classificades tenint en 
compte la línia estratègica en la que s’emmarquen i els indicadors estableixen el grau de 
consecució dels objectius. 
Exemples: 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: Educació ambiental  
 

OBJECTIU: : Proporcionar instruments que faciliten l’aprenentatge de la realitat ambiental 
destinats a transformar aquesta realitat des de plantejaments de sostenibilitat  
 ACCIONS: 

 Incorporació de temes medi ambientals en el currículum ordinari 

  INDICADORS: 

 Introducció en el pla lector de lectures en les que es treballen continguts 
d’educació ambiental. 

 

 ACCIONS: 

 Aplicació de la regla de les RRR 

  INDICADORS: 

 Totes les aules disposen  de papereres per a la gestió selectiva de residus. (paper, 
plàstics, fem) 

 Consum exclusiu de paper reciclat en el centre. 

 Reutilització de materials sempre que siga possible. 

 Utilització dels fulls per les dues cares. 
 

 ACCIONS: 

 Desenvolupament de tallers medi ambientals. 

 Planificació d’activitats extraescolars que faciliten el coneixement del patrimoni ambiental 
valencià. 

 Redacció d’una carta escolar del medi ambient. 

  INDICADORS: 

 Planificació i desenvolupament al llarg d’un trimestre d’un taller d’educació 
ambiental: l’hort; millorem el paisatge escolar; (…). 

 Redacció, a nivell d’aula, d’una carta escolar medi ambiental. 

 Planificació i execució, com a mínim, d’una excursió per any a un parc natural. 

 Celebració del dia de l’arbre i del dia mundial del medi ambient. 
 

 ACCIONS: 

 Designació d’un coordinador/a d’educació ambiental. 

  INDICADORS: 

 Planificació i seguiment de les activitats d’educació ambiental en la PGA del 
centre.. 
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6.- FORMACIÓ MODALITAT B 
Proposta de Formació Presencial a càrrec de  
Qualiteasy EDU a les escoles de la Xarxa de 
Qualitat de la FEV 
 
Lloc de celebració de la formació:   Seu Universitària de Benissa (?) 
 

Data: setembre 2011 
 

Grups: 2 . Un al matí i un altra a la vesprada.  
 

Horaris: Matí de 10 a 2. Vesprada de les 3 a les 7, amb mitja hora de descans 
 

Participants  per grup: màxim 10 
 

Professora: Marta Pérez, Experta en Qualitat i Responsable d’Atenció al Client de 
Qualiteasy. 
 

Objectiu: Donar als assistents els coneixements i habilitats necessàries per tal de que 
puguen posar en marxa i mantenir el sistema d’e-qualitat de la seva escola 
 
Un cop feta aquesta formació presencial, es duran a terme formacions personalitzades on-
line amb cada responsable de cada escola en funció de les necessitats específiques de 
cadascú. 
 
Mètode d’ impartició de la formació: Es combinaran presentacions i explicacions teòriques 
amb pràctiques sobre l’aplicació Qualiteasy EDU 6.21 
 
 

Horari  
matí 

Horari 
Vesprada 

Contingut Mètode 

10-10’35 3-3’35 Arribada, distribució de la documentació, breu 
presentació de la sessió. Explicació de què és 

Qualiteasy i de les seves principals funcionalitats 

Explicació amb suport 
Power Point a la 
pantalla comuna 

10’35-11’05 3’35-4’05 Demostració de les principals funcionalitats de 
Qualiteasy EDU 

Explicació sobre 
Qualiteasy EDU a la 

pantalla comuna 

11’05-12’05 4’05-5’05 Configuració de l’aplicació (usuaris,càrrecs 
departaments, configuració de la imatge i diferents 

tipus de documents) 

Explicació sobre 
Qualiteasy EDU a la 

pantalla comuna 

12’05-12’30 5’05-5’30 Cofee-break  

12’30-13’15 5’30-6’15 Creació dels diversos tipus de documents Explicació sobre 
Qualiteasy EDU a la 

pantalla comuna 

13’15-14’00 6’15-7’00 Pràctiques respecte del que s’ha explicat a la part 
teòrica de la classe. 

Resolució dels dubtes concrets que sorgeixen al 
treballar per primer cop amb l’aplicació 

Pràctiques sobre 
Qualiteasy EDU. 
Cadascun dels 

alumnes treballarà amb 
els seu PC 

14’00 7’00 Cloenda de la sessió  

 
 
Calendari: 

 Dilluns 12-09-2011.  Grups 1 i 2 

 Dimarts 13-09-2011. Grups 2 i 3.  

ANNEX 1 
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6.- FORMACIÓ MODALITAT C 
 
 
I NIVELLS. 
 
Nivell 1: 
Conèixer l’aplicació dels models i normes de gestió per processos (ISO 9001, EFQM, 
GRI...) i les seves aplicacions a les entitats educatives. Es partirà d’una eina 
d’autoavaluació adaptada al sector eductiu feta servir als programes FOAC d’Euskalit 
(Govern Basc) i al programa “Educación Excelente” de Pozuelo de Alarcón (Madrid.) Es 
traçarà un primer “Pla de Millora” i es prioritzaran les actuacions. 
 
Nivell 2: 
Mòdul amb el que es dona continuïtat al treball endegat al Nivell 1 cercant analitzar els 
resultats obtinguts per a continuar avançant definint un Pla Estratègic i un Pla de Gestió 
Anual (desenvolupant / ajustant un Manual de Gestió per Processos.) 
 
Nivell 3: 
Al tercer mòdul s’ha d’aconseguir la capacitat d’avaluar organitzacions de forma externa pel 
que s’estudiarà tant la Norma ISO 19011:2002 (Auditories) com el Model EFQM (2010.) Es 
faran visites pràctiques d’avaluació i anàlisis de processos. S’aprendrà a dissenyar un 
Programa anual d’auditories, plans de visita i informes. 
 
 
II. PONENTS 
 
 Sr. Andreu Raya Demidoff 
• Experiència com Avaluador Euskalit/EFQM i Auditors de Sistemes de Gestió i Verificadors 
al sector educatiu. 
• Experiència com a formador, facilitador, ponent a cursos de gestió. 
• Domini del valencià per a poder impartir cursos.: 
 
• Avaluador EFQM. 
• Auditor en Cap de Sistemes de gestió de la qualitat, medi ambient. 
• Verificador en Cap de Gestió Sostenible. 
• Formador en cursos nacionals /internacionals (ISO, Nacions Unides...) 
• Expert en el sector de la gestió educativa. 
 
 
 

ANNEX 2. 



 

 

Xarxa de centres educatius valencians 
de qualitat. 

 

 

 

9 

 

III. TEMARI I PROGRAMA 
 
NIVELL 1 – 8 hores (redistribuibles si es fan  quatre sessions de 6 hores) 
 
Introducció a la qualitat i l'excel.lència. Autoavaluació de situació respecte a sistemes de 
gestió normalitzada i models d'Excel.lència. Definició i priorització de plans de millora. 
Manual de gestió i fitxes de processos. 
 
NIVELL 2 – 8 hores (redistribuibles si es fan  quatre sessions de 6 hores) 
 
Plans estratègics i plans anuals. Informes de gestió. Quadres de comandament. Realització 
del DAFO i els mapes de grups d'Interés. Tancament de plans anuals (revisió del sistema 
per la direcció), circuit de millora continua. 
 
NIVELL 3 – 8 hores (redistribuibles si es fan quatre sessions de 6 hores) 
 
La figura de l’avaluador – auditor – verificador. Referències útils (p.ej. ISO 19011:2002.) el 
programa d'auditoria, els plans d'auditoria i els informes. Anàlisi de processos i 
reingenyeria. 
 
 
IV. CALENDARI 
 
Nombre sessions formatives: Quatre sessions de 6 hores; total 24 hores 
Horari sessions de 10 a 14:00 i de 15:30 a 17:30 
 
Dies proposats:  

 24 de setembre. 

 29 d’octubre 

 19 de novembre. 

 17 de desembre 
 
Cost d'accions formatives: 200€/hora (inclòs el seguiment de tasques a desenvolupar per 
cada sessió). Cost total del cicle: 4800€+IVA. 
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6.- MODALITAT D. 
Implantació del CLICKEDU. 
 

1.- Introducció 

La utilització del  Clickedu es faria a dos nivells: Clickedu a nivell del professorat (passar 

llista, programacions, treball amb els alumnes, posar notes) i secretaria / administració.  

El pilotatge ens hauria d’ajudar a anar definint la connexió amb Itaca. 

 

2.- Requeriments per a la implantació 

En aquest apartat es defineix tot allò que l’escola ha de posar al servei de la implantació del 

Clickedu. 

 

Requeriments de personal i d’infraestructura per part de l’escola 
 

 Equip motor:  és el responsable de fer el seguiment de la implantació, pren les 

decisions i facilita el traspàs d’informació des del centre als tècnics de Clickart. Cal 

definir qui en forma part: direcció, cap d’estudis, responsable de les TIC, secretaria 

acadèmica... 

 Responsable d’implantació: formarà part de l’equip motor i serà una persona 

concreta del centre que farà d’enllaç amb Clickart. Es proposa que dins del seu 

horari laboral tinga reservades hores de dedicació al Clickedu. 

 Comunicació  periòdica: cal definir un dia i un horari, així com una periodicitat, en 

que l’equip motor o el responsable d’implantació s’ha de poder comunicar  amb els 

tècnics de Clickart. També caldrà tenir un espai i equipament informàtic adequat per 

a fer aquestes reunions. 

 

Requeriments legals i normatius. 
 

 Autoritzacions necessàries per complir la llei de protecció de dades, en referència a 

les dades de l’escola, el personal, els alumnes i les seves famílies. 

 Especificacions de les normatives de qualitat que tinga implantades l’escola, si és el 

cas. 

 

Requeriments de continguts i documentals. 
 

Tota la informació (digital i/o en paper) relativa a: 

 Persones: personal  de l’escola (docent i no docent), alumnes i famílies 

 Òrgans de direcció, organització interna i funcions 

 Etapes, cursos i línies 

 Currículums, assignacions als alumnes i horaris 

 Estructura de curs i models d’informes de seguiment a les famílies 

 Documentació que s’emet 

 Calendari anual per etapes 

ANNEX 3. 
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3.- Fases del procés d’implantació 
 

Fase 1 – Disseny de la implantació  
 

Objectius:  

 Establir  el calendari, la intensitat i les prioritats de la implantació. 

Tasques:  

 Constitució dels equips i designació dels càrrecs. 

 Acord dels mòduls a implantar (gestió, aula, qualitat), l’ordre i el ritme d’implantació. 

 

Fase 2 – Revisió i conceptualització 
 

Objectius:  

 Determinar  les adaptacions de l’aplicatiu genèric (en els mòduls triats) als requeriments del centre 

Tasques: 

 Formació del equip motor entorn les funcionalitats de l’aplicatiu genèric (Clickart) 

 Revisió dels circuits del centre, identificant els elements a ajustar (responsable / Clickart) 

 Acord de les modificacions a fer (equip motor). 

 

Fase 3 – Programació de les adaptacions i entrada de dades 
 

Objectius:  

 Disposar de l’aplicatiu adaptat als requeriments amb les dades del centre 

Tasques: 

 Programació de les modificacions (Clickart) 

 Traspàs de dades (equip motor / Clickart) 

 Validació de l’adaptació (equip motor) 

 

Fase 4– Formació i testeig 
 

Objectius: 

 Capacitar a l’equip humà del centre per a l’ús de l’aplicatiu 

 Certificar el funcionament correcte de les adaptacions en treball real 

Tasques: 

 Formació del personal (Clickart) 

 Fer simulacions per a la verificació del funcionament (centre) 

 Solució de possibles errors (Clickart) 

 

Fase 5 – Posada en marxa 
 

Objectius:  

 Deixar funcionant a ple rendiment l’aplicatiu 

Tasques: 

 Supervisió del funcionament de l’aplicatiu en situació real durant els primers mesos (responsable / 

Clickart) 

 

4.- Calendari. 
Pendent 
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6.- MODALITAT D. 

Recollida de dades per a la implantació del 

CLICKEDU. 

 

Dades de contacte de Clickedu 
 
Nom:                                             Correu electrònic:       

 
Incidències i dubtes: 
Telèfons: 93 278 8204                      Correu electrònic: incidencies@clickedu.com 
Manuel on-line: botó “?” a la part superior dreta dins de la plataforma. 

 
Seguiment incidències: 
www.clickartedu.com (zona clients)            Usuari:       Contrasenya:          
 

1. Fitxa de l’escola 

Nom:       

Adreça:       

Població:          CP:       

NIF:           Codi de l’escola:       

Telèfons:       

Correu electrònic:       

Pàgina web: http://       

Director/a del centre:       

Núm. Professors:          

Núm. Personal d’administració i serveis:        

Núm. Alumnes:       

 

Responsable de la coordinació Escola-Clickedu: (Persona de contacte dins l’escola, amb un seguit d’hores de dedicació al 

Clickedu) 
Nom:       

Càrrec dins l’escola:       

Telèfons:       

Correu electrònic:        

2. Dades Web 

Nom del domini d’internet propi de l’escola:       

Voleu traspassar el nom de domini cap els registradors de Clickart?       

Voleu conservar la pàgina web actual, voleu utilitzar el motor integrat de pàgines web del clickedu o 

voleu un nou disseny específic amb una web nova (aquesta última opció té un cost afegit)?       

Si manteniu el web actual, voleu conservar el hosting (allotjament) del web actual o el voleu 

traspassar als servidors de Clickart?       

Si es vol traspassar el domini i/o el hosting: 

Teniu algun subdomini?       

Si teniu comptes de correu electrònic amb el domini de l’escola els haureu de mantenir en el 

vostre hosting actual 

S’han de crear els subdominis tipus A següents: 

ANNEX NÚM.  

mailto:incidencies@clickedu.com
http://www.clickartedu.com/
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clickedu.dominiescola.org per a cada domini de l’escola que apunti a la direcció IP: 93.174.4.84 

www2.dominiescola.org per a cada domini de l’escola que apunti a la direcció IP: 89.248.105.172 

3. Etapes / Nivells / Línies 

 Etapa/Nivell Núm. Línies Núm. Alumnes 

Infantil – 1r. cicle      

      

      

Infantil – 2n. cicle      

      

      

Primària Primer de Primària       

 Segon de Primària       

 Tercer de Primària       

 Quart de Primària       

 Cinquè de Primària       

 Sisè de Primària       

ESO Primer d'ESO     

 Segon d'ESO     

 Tercer d'ESO       

 Quart d'ESO       

Batxillerat Primer de Batxillerat       

 Segon de Batxillerat     

Cicles formatius      

      

      

Altres      

       

       

Total      

4. Logotip 

Ens heu de fer arribar el logotip de l’escola en format digital. 

Normalment ha de ser un format vectorial (Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, etc). 

En cas de que això no sigui possible també es pot fer arribar un fitxer JPG, GIF o PNG amb la més alta 

resolució possible (mínim 100 KB). 
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COMISSIÓ DE QUALITAT i INNOVACIÓ 

CENTRES EDUCATIUS. 

Modalitat 
A. 

Modalitat 
B. 

FORMACIÓ 

PLA ANUAL DE 
MILLORA. 

RECURSOS FUNCIONALS 

Modalitat 
D 

UEM d’Alacant 
UEM de Castelló 

Associació 
Educadors 
Ambientals 

Implementació 
programesFEV.. 

Certificació ISO (…) 

Equip Comunitats 
d’aprenentatge 

CREA-UB  

COBDCV 

Recursos 
humans 

Plataforma de 
gestió per a 
polítiques 

d’excel·lència. 

CERTIFICADORA 

Suport 
econòmic: 

Conselleries. Bancs i/o 
Caixes 

Ajuntaments Altres 

Recursos 
Materials. 

(…) 

CEFIRES, 
Consultora 

(…) 

Modalitat 
C 


