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Prerequisits
Es recomana haver cursat l'assignatura de Desenvolupament Organitzacional a Institucions Educatives abans
de matricular aquesta.

Objectius
Aquesta és una assignatura optativa que forma prat de la menció de Gestió de la Formació i d'Institucions
Socioeducatives. L'objectiu és apropar a l'estudiant al concepte de qualitat i als models d'acreditació de la
qualitat més utilitzats en l'actualitat.

Competències
Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
Impulsar processos de millora a partir dels resultats obtinguts de les investigacions o de processos de
detecció de necessitats

Resultats d'aprenentatge
1. Comprendre els models ISO i EFQM.
2. Desenvolupar els processos d'aplicació de les normes ISO i EFQM.
3. Discriminar la informació d'accés públic de la informació confidencial.

Continguts
1.
2.
3.
4.

Aspectes generals dels sistemes de qualitat
Els enfocs científics tecnològics que avalen els diversoso processos d'avaluació externa
Avantatges i aplicacions dels enfocs científics tecnològics
Models ISO i EFQM de qualitat

Metodologia
El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa que s'ha
planificat la metodologia de l'assignatura tal i com es mostra en el quadre.
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Activitats formatives
Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

45

1,8

1, 3

Seguiment del cas proposat

25

1

1, 2, 3

Tutories i seguiment dels estudiants

5

0,2

1, 2, 3

Ampliació de la part teòrica de les exposicions fetes a classe

25

1

1, 2, 3

Realització d'un estudi de cas

50

2

1, 2, 3

Títol
Tipus: Dirigides
Exposicions participatives per part del professorat, activitats lligades a les parts
teòriques, acompanyament en la realització de l'estudi de cas
Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es
mostren en la graella. L'assistència a les classes presencials de l'assignatura és obligatòria. L'estudiant que no
acrediti haver assistit un mínim d'un 75% en aquestes activitats no podrà aprovar l'assignatura i es
considerarà no presentat.
La nota final es calcularà fent la mitjana de les tres activitats d'avaluació proposades. L'estudi de cas és una
actividad que es realitza en grups de tres pesones i el control es fa de forma individual. Per poder aprovar
l'assignatura s'ha d'haver obtingut un mínim de 4 en cadascun de les activitats i s'ha d'obtenir un mínim de 5
de mitjana.
Al finalitzar les activitats d'avaluació els estudiants podran optar a una recuperació de les activitats que hagin
estat valorades per sota del 4. També es podran recuperar les activitats que tot i haver obtingut un 4 no hagi
estat suficient per obtenir una mitja de 5 en l'avaluació global.
Les qualificacions de cada una de les evidències avaluatives es faran públiques al campus virtual en els 8 dies
següents al seu lliurament. L'estudiant que vulgui revisar la nota haurà de fer-ho en els 10 dies posteriors a la
seva publicació en l'horari de tutories que el professorat té establert per aquesta assignatura i que es consigna
en el programa de la mateixa.
Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant
oralment com per escrit.
La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un
zero en tot el bloc on es situï el treball.
(veure documentació de la UAB sobre "el plagi.
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html)

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

2

Realització del control individual

40%

0

0

1, 2, 3

Treball en grup (tres persones) Presentació de la resolució de l'estudi
de cas

30%

0

0

1, 2, 3

Treball en grup (tres persones) Presentació del plantejament de
l'estudi de cas

30%

0

0

1, 2, 3
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