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1. INTRODUCCIÓ

L’IOC neix a partir de la integració en un únic centre (el propi IOC) de tres iniciatives existents 
en matèria de formació no presencial gestionades des del Departament d’Educació: l’ICESD 
(ESO i Batxillerat), Palau de Mar (Graduat en educació secundària ) i la  FP Oberta.

La idea d’integrar-les en una única institució es porta a terme tant per optimitzar recursos, 
homogeneïtzar criteris,  sistematitzar processos,  com també per impulsar l’oferta de noves 
activitats formatives i  nous ensenyaments demandats per la societat.  En aquesta mateixa 
línia,  s'inclouen  els  ensenyaments  professionalitzadors  no  reglats  o el  ensenyaments 
d'idiomes.  S'ha de fer referència a l'avaluació a demanda i a l'oferta de formats oberts, com 
els miniops. Continuem el camí de potenciar el centre per convertir-lo -tal i com es descriu en 
la Llei d'Educació de Catalunya- en un centre de referència i, alhora, singular tant per la seva 
organització com per la metodologia desenvolupada. Aquesta metodologia està basada en la 
idea de no crear un centre idèntic al presencial però convertit en un format en línia, sinó en la 
conceptualització d'una institució nova, única i singular.

La raó de ser de l'Institut Obert de Catalunya es troba plenament vinculada als objectius del 
Departament d'Ensenyament desenvolupats en la Llei d'educació. 

En primer lloc, l'educació és un dret per a totes les persones facilitant la seva extensió que 
pugui arribar al màxim de persones superant les limitacions de l'espai i del temps. 

En  segon  lloc,  tot  tenint  en  compte  que  l'educació  és  la  porta  obligada  a  la  realització 
personal i al progrés col·lectiu, s'ha de posar al servei dels interessos, les necessitats i les 
possibilitats de progrés de les persones un model educatiu flexible i adaptable per fer possible 
la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen. 

En tercer lloc, es tracta d'una proposta educativa que, en col·laboració amb les altres, impulsa 
la formació al llarg de la vida. 

I, finalment, es basa en el treball compartit per presentar una oferta educativa de qualitat i 
amb  voluntat  de  millora,  que  vagi  incorporant  les  innovacions  en  les  tecnologies  de  la 
informació i de la comunicació amb l'objectiu de donar un millor servei educatiu.

2. PROPÒSIT DEL PLA DE MILLORA 

L'objectiu central que ens proposem amb aquest nou pla de millora és continuar en la línia 
iniciada en el primer i segon pla per tal consolidar el sistema de gestió del centre a través de 
la millora continuada del sistema de gestió, mitjançant de la coresponsabilització de l'equip 
humà en la gestió i l'anàlisi dels resultats obtinguts de la valoració del segon pla de millora i 
dels resultats de l'anàlisi del centre mitjançant l'aplicació de la matriu EFQM.  
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3. FONAMENTACIÓ DEL PLA DE MILLORA    

Per formular els objectius de millora ens hem basat en una anàlisi del centre realitzat per 
l’equip directiu i la comissió de qualitat el juliol del 2014, tot valorant el Pla de Millora 2011-
2014 i portant a terme l'autoavaluació interna del centre realitzada per un equip de treball 
format per professorat dels diferents ensenyaments amb el model EFQM entre abril i juny del 
2014.

3.1 Anàlisi del centre

3.1.1.  Avaluació del Pla de Millora 2011-2014

Durant el curs 2008-2009 es va iniciar el primer Pla de Millora. 

El  seu  objectiu  central era  augmentar  la  qualitat  global  del  centre  a  través  de  la 
coresponsabilització  de  l'equip  humà en  la  gestió  i  els  resultats  de  l'Institut.  Per  a  això, 
s'establien una sèrie d'objectius específics i es concretaven unes determinades estratègies 
per  aconseguir-los.  Aquests  objectius  prenien  com a  referència  la  raó  de  ser  del  nostre 
centre, la realitat que es donava en aquell període i els aspectes que en aquell moment el 
podien fer viable. 

Per formular els seus objectius es van basar en una anàlisi  de centre realitzat per l’equip 
directiu en juny del 2007 i en l’autoavaluació interna del centre realitzada amb el model EFQM 
en desembre de 2007. El grau de consecució d'aquests ha estat més que acceptable. 

De la mateixa manera, durant el curs 2011-2014 i un cop analitzada l'avaluació de l'institut i  
fer  el  diagnòstic  de  la  situació  i  definit  l'escenari  del  centre  dels  anys  següents,  es  van 
determinar un seguit d'objectius estratègics per tal d'assolir la millora global de l'institut.

De la mateixa manera que en el Pla anterior, el grau d'assoliment d'aquests objectius va ser 
òptim. Així:

Objectiu 1: Harmonitzar els models formatius dels estudis de l'IOC 
Línies estratègiques:

1. Documentar el sistema de gestió del centre
S'ha assolit quasi en la seva totalitat. Queda pendent el Pla d'Acció Tutorial d'Idiomes. 
S'han fet esforços per actualitzar el PL amb la creació d'un EM que treballarà en l'inici 
d'un “llibre d'estil”. Pel que fa al Pla de Millora, s'ha millorat la definició dels objectius i 
el seguiment de la traçabilitat, encara que s'ha de continuar treballant-hi.  En el 
Manual d'indicadors encara falten definir els d'Idiomes.  Es fa el seguiment de les NC i 
incidències. En aquest sentit, s'han afegit camps a la base de dades i es fa el 
seguiment.

2. Planificar i millorar la gestió del centre
S'ha renovat la certificació ISO. Les NC estan tractades per les Direccions 
Acadèmiques i algunes observacions i oportunitat de millora s'incorporen al proper Pla 
de Millora. L'equip d'Auditors Interns s'està consolidant. Pel proper curs s'espera rebre 
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una formació específica per adquirir competències suficients per auditar tot el sistema. 
Durant el trienni s'han constituït nombrosos Equips de Millora amb una valoració molt 
bona. S'observa, però, que la participació és del voltant del 50% del professorat i que 
aquests membres ho fan en més d'un EdM. Caldria impulsar-ne la participació.  És 
convenient pensar indicadors de qualitat per als serveis externs i començar amb 
valoracions semestrals.  Queda per definir indicadors per a l'Acció Tutorial i els index 
de qualitat. També cal ajustar alguns indicadors d'acord a la singularitat de cada 
ensenyament i modificar els índex de qualitat perquè alguns han quedat obsolets. Les 
enquestes s'han revisat i s'ha automatitzat la quasi totalitat de la recollida de dades.
S'han creat i actualitzat la majoria dels procediments. Queden pendents de 
desenvolupar alguns procediments de Secretaria i de Riscos Laborals. Pel que fa a les 
programacions, totes estan correctament elaborades i s'han creat plantilles per a la 
totalitat dels ensenyaments. També s'han creat tots els impresos necessaris per 
cadascú dels ensenyaments. 

3. Homogeneïtzar el grau de procedimentació a les diferents àrees i estudis
És un objectiu que s'ha assolit durant el trienni. 

Objectiu 2: Potenciar la gestió i el lideratge de les persones
Línies estratègiques:

1. Exercir un lideratge positiu (s'han integrat totes les línies estratègiques)
S'ha consolidat tot el referit a la planificació de les reunions i la definició de les tasques 
per part de les coordinacions. S'ha creat un equip de millora per definir les tasques del 
professorat i l'homogeneïtzació de la càrrega de treball, així com el perfil del docent 
IOC. En relació a la formació, s'han presentats Pla de Formació adequats i s'ha afegit 
un procediment de valoració per part de les persones responsables. 
Encara que s'ha insistit força, es continua amb la reivindicació d'un cap d'oficina i de 
més personal administratiu. 

Objectiu 3: Fomentar l'anàlisi, la recerca i la innovació en el procés d'ensenyament-
aprenentatge. 
Línies estratègiques:
S'ha unificat el Campus per a tots els ensenyaments. Tots els ensenyaments tenen model 
d'aula en funció de les seves característiques.  S'ha potenciat l'avaluació contínua i s'ha  
implantat el portafolis en alguns ensenyaments. S'han establert acords amb la UOC pel que 
fa a l'edició de materials. S'han consolidat cinc projectes d'innovació al llarg del trienni amb 
valoració òptima. El format obert s'ha implantat en tots els ensenyaments.

Objectiu 4: Fomentar l'anàlisi, la recerca i la innovació en la gestió acadèmica.
Línies estratègiques:

1. Definir el departament d'Edició: s'ha arribat a un acord amb la UOC en aquest sentit.
2. Fomentar que els projectes i intercanvis en que participa el centre estiguin al servei 

dels projectes curriculars. S'han portat a terme projectes durant dos dels tres anys. 

Objectiu 5: Fomentar l'anàlisi, la recerca i la innovació en la gestió de recursos 
materials i tecnològics.
Línies estratègiques:

1. Millorar les prestacions de la Secretaria virtual per a l'atenció i gestió de l'alumnat. 
S'ha notat una millora considerable pel que fa a aquestes prestacions, encara que els 
desenvolupaments són millorables. L'automatització de la gestió del professorat 
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col·laborador està parcialment assolida, així com la de la gestió dels centres i de 
l'alumnat visitant. S'ha Implantar el Moodle 2.0. al Campus.
La recollida dels resultat de les enquestes ha quedat automatitzada.

Durant el curs 12-13 s'han afegit objectius en relació als Riscos Laborals que s'han assolit en 
gairebé la seva totalitat. Queda pendent pel proper trienni la incorporació de la vessant 
psicosocial al objectius plantejats per la Coordinació de Riscos Laborals.

3.1.2. Autoavaluació interna segons model EFQM 

L'avaluació del centre amb el model EFQM (Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) 
comporta  l'anàlisi  dels  resultats  obtinguts  de l'aplicació  de la  matriu  EFQM i  es  basa en 
l'autoavaluació desenvolupada per un equip de treball integrat per professorat dels diferents 
ensenyaments, a partir d'una anàlisi del funcionament del sistema de gestió i de l'organització 
del centre de forma transversal i  de la manera més amable i  propera possible a la seva 
realitat en base als principis de qualitat i a la pròpia cultura del centre.

Els eixos que intervenen en la matriu són dotze:

EIX 1: Mar estratègic.
EIX 2: Lideratge.
EIX 3: Gestió de les persones.
EIX 4: Gestió de les persones i el coneixement.
EIX 5: Gestió de la comunicació.
EIX 6: Aliances.
EIX 7: Planificació i gestió dels recursos i la tecnologia.
EIX 8: Responsabilitat social.
EIX 9: Enfocament als grups interès.
EIX 10: Prestació del servei d'ensenyament/aprenentatge.
EIX 11: Pla de seguretat i medi ambient.
EIX 12: Millora contínua i innovació.

El resultat de la valoració ens ha donat pistes sobre l'àrea o àrees de millora, és a dir, en quin  
punt es troba el grau de qualitat en aquest moment en el nostre centre.

Aquesta anàlisi s'ha portat en tres fases:

1. Decisió dels eixos a avaluar. 
2. Avaluació dels eixos escollits, amb rigor. 
3. Recollida  d'evidències  dels  punts  forts  tot  identificant  les  àrees  de  millora  i  els 

indicadors més representatius. 

Els eixos avaluats han estat: 

1. Eix 1: Marc estratègic
2. Eix 2: Lideratge i dinamització
3. Eix 3: Gestió de persones
4. Eix 10: Prestació del servei d'ensenyament/aprenentatge.
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Aquesta avaluació es porta a terme mitjançant l'aplicació de la roda de qualitat, que és el 
motor  del  centre  sobre  unes  determinades  àrees  de  millora  de  cadascun  dels  eixos 
seleccionats:

Per  a  cadascuna  de  les  àrees  de  millora  s'ha  atorgat  una  puntuació  pels  criteris  de 
planificació,  desenvolupament (fer),  control  (avaluar)  i  actuació per millorar (PDCA) abans 
esmentats.   La suma de la puntuació d'aquests criteris dona com a resultat la puntuació total 
de l'eix. 

També cal remarcar que les àrees de millora estan totes relacionades amb diferents eixos. Hi 
ha àrees de millora que no han estat avaluades tot i estar incloses dins dels eixos que s'han 
analitzat, ja que aquesta matriu, la seva aplicació ha estat pensada per a centres presencials 
a  banda  d'estar  esbiaixada  als  ensenyaments  de  formació  professional.   Per  tant,  s'han 
d'interpretar les dades com a tendències.

I per últim també cal valorar que en estar definits com a centre singular en la LEC, algunes de 
les àrees de millora  la  seva puntuació  ha estat  molt  baixa  ja  que estem pendents  de la 
publicació del Decret que regula l'organització i gestió del centre.

Eix 1: Marc estratègic

Grau d'assoliment de l'eix: 64,2%

S'ha pujat en relació a l'avaluació del trienni anterior (46,8).  Això vol dir que el sistema de 
gestió està força madur, encara que és millorable. Es determina que cal treballar sobre les 
mateixes àrees de millora:

Àrea de Millora

El projecte de centre es comunica i es treballa amb el personal del centre

El centre desenvolupa el seus valors a través del projecte de centre i del  RRI

El centre disposa de dades per poder analitzar la demanda dels seus estudis

Es revisa els objectius de cada Departament o cicle si s'assoleixen en el Pla estratègic/Pla 
de millor amb els seus indicadors mesurables.

S'han definit objectius concrets i mesurables per departaments i persones del centre a partir 
dels criteris de desplegament i planificació del centre.

El  centre identifica i  revisa de forma sistemàtica els seus factors crítics d'èxit  i  identifica 
amenaces, fortaleses, debilitats i oportunitats a través de l'anàlisi dels indicadors i de les 
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dades de l'entorn del centre.

El centre elabora el seu pla estratègic/pla de millora  amb les dades dels indicadors i alineats 
amb la  visió,  missió  i  valors.  Es  fa  un  seguiment  dels  indicadors  i  s'avalua  anualment. 
S'elabora una memòria i s'incorpora al Pla les millores derivades del sistema de qualitat.

El centre desplega el seu Pla estratègic/Pla de millora mitjançant el Pla anual de centre i el  
seu mapa de processos, el comunica i fa un seguiment dels indicadors i s'avalua anualment i 
el recull a la memòria. Cada Departament i/o cada persona del centre sap quina és la seva 
contribució al pla i té objectius específics que es poden avaluar.

El  centre integra  els  principals  grups d'interès  en els  processos de revisió  i  planificació 
estratègica.

Els plans de recursos humans deriven clarament de l'estratègia de l'escola.

L'equip directiu s'implica directament en l'establiment i comunicació dels objectius i metes de 
cadascuna de les persones del centre i en el seu seguiment via indicadors.

L'equip directiu s'implica en la comunicació i difusió del projecte de centre.

Eix 2: Lideratge

Grau d'assoliment de l'eix: 52,5%

S'ha pujat en relació a l'avaluació del trienni anterior (41,0).  Això vol dir que el sistema de 
gestió està força madur, encara que és millorable. Es determina que cal treballar sobre les 
mateixes àrees de millora i afegir-ne algunes que tenen relació amb l'Eix 3.

Àrea de Millora

Definir clarament les responsabilitats en el RRI i revisar-les periòdicament.

S'han identificat els clients, grup d'interès i parts interessades/afectades del centre i s'avalua 
quines són les seves necessitats i expectatives. 

Es tenen els documents del centre actualitzats i són coherents amb el projecte de centre.

El projecte de centre es comunica i es treballa amb el personal del centre

L'equip directiu ha identificat les competències clau de lideratge i la direcció dels equips i 
organitzacions educatives i han fet passes per millorar-les entre les persones que formen 
part de l'equip i la resta de càrrecs del centre proposant formacions, si cal.

S'ha implicat als coordinadors i als caps de departament en la presa de decisions. Se'ls ha 
delegat responsabilitats dins del seu àmbit d'actuació.

S'afavoreix la relació entre els diferents departaments del centre.

Els representants del centre participen en fòrums i grups de treball sectorials o propis de la 
seva activitat.

L'equip directiu escolta de forma activa les opinions dels professorat del centre i aquestes es 
tenen en compte en la presa de decisions.

Es desplega el  projecte de centre en Plans estratègics/Plans de Millora  en funció  de la 
missió, visió i valors. L'equip directiu incorpora les millores al Pla estratègic/Pla de millora 
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basant-se en les dades dels indicadors del centre i dels registres del sistema de qualitat.

Representants  del centre lideren fòrum o grups de treball relacionats amb la seva activitat.

S'incorpora el concepte de “grups d'interès” a la cultura de l'escola, via formació i s'identifica 
el rol de l'escola davant de cadascun

Els líders de l'escola són un exemple a l'hora d'impulsar les bones pràctiques ambientals i de 
seguretat adoptades i cercar-ne de noves

L'equip directiu s'implica directament en l'establiment i la comunicació dels objectius i metes 
de cadascuna de les persones del centre i el seu seguiment via indicadors.

L'equip directiu s'implica personalment en la difusió del projecte de centre.

La política  de l'escola  recull  de forma explícita  i  mesures  d'aspectes  ambientals  -també 
psicosocials.

Empreses o entitats líders ens ajuden a identificar, desenvolupar o millorar la organització i 
serveis del centre. Amb algunes empreses existeix una relació continuada.

S'han definit objectius concrets i mesurables per a Departaments i persones del centre a 
partir del desplegament dels objectius i la planificació del centre.

El  centre  facilita  la  participació  en  tasques  de  responsabilitat  i  millora  continuada  a  les 
persones d'acord a les seves competències (expectatives, aptituds, formació rebuda...).

Eix 3: Gestió de les persones                                    

Grau d'assoliment de l'eix: 27,7 %

Ha baixat en relació a l'avaluació del trienni anterior (31,9). S'observa que quatre àrees de 
millora  estan  força  assolides  en  aquest  trienni.  Només  n'afegim  dos.  No  obstant,  s'ha 
d'aprofundir  en  la  millora  de  la  qualitat  de  desenvolupament,  avaluació  i  millora  de  les 
proposades.

Es determina que cal treballar sobre les següents àrees de millora:

Àrea de Millora

El projecte de centre es comunica i es treballa amb el personal del centre.

L'equip directiu ha identificat les competències clau de lideratge i la direcció dels equips i 
organitzacions educatives i han fet passes per millorar.-les entre les persones que formen 
part de l'equip i la resta de càrrecs del centre.

S'ha implicat als coordinadors i als caps de departament en la presa de decisions. Se'ls ha 
delegat responsabilitats dins del seu àmbit d'actuació.

L'equip directiu escolta de forma activa les opinions professorat del centre i aquestes es 
tenen en compte en la presa de decisions.

Els canvis que afecten als clients i/o al personal del centre es comuniquen adequadament i 
s'implica a les persones en la seva comunicació. 

S'han definit objectius mesurables per als departaments i per a les persones del centre a 
partir d'objectius de centre mesurables.
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Es defineixen reptes i objectius per a facilitar el progrés de les persones del centre. 

S'afavoreix la relació entre els diferents departaments del centre.

El centre disposa d'un mecanisme per reconèixer l'esforç de les persones.

El centre ha identificat els riscos laborals i ha nomenat un responsable i ha elaborat un pla 
de prevenció i n'ha d'afegir la vessant psicosocial.

El  centre  estableix  els  criteris  propis  per  als  llocs  de  treball  que  cal  desenvolupar: 
capacitació, experiència, competències.

El centre ha determinat les competències clau per a cadascun dels llocs de treball i el pla de 
formació les ajuda a desenvolupar-les.

El centre recull de forma sistemàtica l'opinió del professorat .

El centre inclou en el seu pla de formació sobre les competències directives i de gestió.

El centre dona recursos i temps per al treball en equip

El centre té una política  per alinear les necessitats personals amb les necessitats del centre. 

El centre té un sistema per a seleccionar i ubicar a les persones d'acord amb les necessitats 
i funcions de competències que té en cada moment.

El  centre  facilita  la  participació  en  tasques  de  responsabilitat  i  millora  continuada  a  les 
persones d'acord a les seves competències (expectatives, aptituds, formació rebuda...).

S'ha elaborat una política de centre per a les persones que hi treballen  i un conjunt de 
compromisos que tot l'equip assumeix per a la millora del centre.

El centre ha desenvolupat un sistema de millora professional de forma que cada persona 
que hi  treballa  pugui  desenvolupar al  màxim les seves possibilitats  d'acord amb la seva 
formació, capacitats i necessitats del centre.

Es defineixen reptes i objectius per a cada persona, se n'avalua l'acompliment i  es dona 
suport per a la millora perdona de cadascuna de les persones del centre.

El centre incentiva les activitats socials amb els membres del claustre i PAS amb l'objectiu 
d'afavorir el coneixement mutu i la integració.

El  centre  col·labora  amb  empreses,  universitats,  centres  de  recerca,...  en  el 
desenvolupament i millora de tecnologies existents, en projectes d'innovació on participen 
professors del claustre i fa la difusió de cada aliança.

Eix 10: Prestació del servei d'ensenyament/aprenentatge.

Grau d'assoliment de l'eix: 60,0%

S'ha pujat en relació a l'avaluació del trienni anterior (55,6).  Això vol dir que el sistema de 
gestió està força madur, encara que és millorable. Es determina que cal treballar sobre les 
mateixes àrees de millora i afegir-ne un altra.

Àrea de Millora
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Es revisa els objectius de cada departament o cicle i s'assoleixen en funció dels indicadors.

El centre desplega el seu pla estratègic/pla de millora  mitjançant el pla anual i el seu mapa 
de processos i el comunica i en fa un seguiment amb els indicadors que avalua al final de 
curs i es recull a la memòria. Cada departament o persona del centre sap quina és la seva 
contribució.

El centre participa en grups d'intercanvi de processos pedagògics.

El centre analitza el resultats de les enquestes de satisfacció dels alumnes, els analitza i 
proposa millores.

S'ha definit la figura del client intern i es revisen les interfases del processos.

Els equips dels processos identifiquen millores en els enllaços entre els processos i s'avalua 
l'eficàcia i l'eficiència.

La definició de l'estratègia del centre té en compte tant els avenços de les TIC com de les 
estratègies metodològiques.

En el desenvolupament dels processos de l'escola es tenen en compte sistemàticament els 
“ouputs” ambientals i socials per a optimitzar-los.

En  el  desplegament  dels  processos  operatius  es  tenen  en  compte   els  riscos  laborals 
existents i existeixen instruccions per a minimitzar-los.

El centre col·labora amb entitats empresarials i altres organismes amb l'objectiu de millorar 
el procés d'orientar i inserir els alumnes al mon laboral.

4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Una vegada analitzada la informació de l’avaluació de l’Institut, fet un diagnòstic de la situació 
actual, i definit l’escenari del centre en el propers anys, es determinen un seguit d’objectius 
estratègics per tal d’assolir la millora global de l'institut.

Els objectius estratègics són els següents:

OBJECTIUS

Fomentar la identificació de tots els membres del centre amb les línies estratègiques (lideratge i marc  

estratègic)

Fomentar l'anàlisi i la millora en la gestió de les persones (gestió de les persones)

Fomentar l'anàlisi, la recerca i la innovació en el procés d'ensenyament-aprenentatge (ensenyament-

aprenentatge)

Per aconseguir cadascun d'aquests objectius, s’estableixen les següents línies estratègiques i 
actuacions  que  hauran  de  ser  portades  a  terme  amb  la  necessària  complicitat  dels 
responsables de l'IOC al Departament d'Ensenyament. 
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5. DESPLEGAMENT DELS OBJECTIUS,  ACTUACIONS I CRITERIS 
D’AVALUACIÓ

El desplegament es pot visualitzar a l'annex 1 d'aquest document. 

6. RECURSOS QUE DESTINA EL CENTRE PER A L’APLICACIÓ DEL 
PLA DE MILLORA 

1. Organització dels recursos humans en el centre

Director, impulsarà en el centre les actuacions previstes en el Pla de millora.
Coordinador/a  de  qualitat,  responsable  del  projecte  en  el  centre  i  coordinador  de  la 
comissió de qualitat. Participarà en les activitats de la xarxa corresponent del projecte de 
qualitat. 

Comissió  de  qualitat:  formada  per  l’equip  directiu  i  el  coordinador  de  qualitat. 
Desenvoluparà i implementarà el pla de millora en totes les àrees de l’institut. 

2. Formació del professorat
La comissió de qualitat planificarà i desenvoluparà anualment les accions formatives per tal 
de desplegar el pla de millora.

3. Recursos materials
La coordinació de qualitat disposarà d’espai per tal d’assegurar el control dels documents i 
registres del sistema de gestió.
Programari de gestió, bibliografia de consulta, etc.

4. Altres recursos
Pressupost anual per al pagament de les despeses de l’empresa certificadora.
Pressupost per a la compra de llibres i materials.
Pressupost per a la organització de trobades, jornades i participació en congressos i visites.

7.  ANNEXOS

Desplegament d'objectius de millora.

8. CONTROL DE CANVIS

Versió 0.0, presentada per a la seva aprovació l'octubre 2014.
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9. GESTIÓ DEL DOCUMENT

Elaborat per: Revisat per: Aprovat per:

Nom i cognom Bea Marín Equip Directiu Francesc Pomés

Càrrec Coordinació de Qualitat Equip Directiu Direcció

Data 01/09/14 14/10/14 21/10/14
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