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1.- MARC NORMATIU
RD 395/2007 estableix que les Administracions públiques promouran, en els seus respectius
àmbits, la millora de la qualitat de la formació professional per a l’ocupació, en quant a
contingtus, durada, professorat i instal·lacions, així com el mesurament dels seus resultats.
També disposa que els alumnes han de participar en l’avaluació de la qualitat de les accions
formatives.

Ordre TAS 718/2008 estableix que les CCAA fomentaran i garantiran la implantació de
sistemes i dispositius de millora contínua de la qualitat en els centres que imparteixin
accions formatives a través de l’avaluació de la qualitat.
Resolució, de 27 d’abril de 2009, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es
publica el Qüestionari d’avaluació de la qualitat, i en la que es disposa que en finalitzar l’acció
formativa, els alumnes han d’emplenar els qüestionaris, i la seva remissió es realitzarà
preferentment via internet, i amb els procediments i formats que pugui establir el Servei
Públic d’Ocupació Estatal, o el SOIB.
Instrucció de 25 de març de 2010 de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo
estableix un sistema d’avaluació de la qualitat, a partir d’un indicador de síntesis per a cada
acció formativa, que s’obté a partir del càlcul dues fonts:
A: resultats mitjos obtinguts a partir dels qüestionaris emplenats pels alumnes.
B: puntuació atorgada pel tècnic de seguiment del SOIB.

Indicador de síntesi d’avaluació= A x 0,6 + B x 0,4

2.- QUESTIONARI EMPLENAT PELS ALUMNES: FUNCIONAMENT
A continuació es mostren les passes per utilitzar el sistema per a que els participants emplenin
qüestionaris via internet, i el SOIB pugui recollir les dades.
Quan el centre hagi iniciat l’acció formativa i el SOIB rebi el D12 (Fitxa d’inici de l’acció
formativa), el SOIB habilitarà l’accés a l’aplicació, i facilitarà al centre un codi localitzador,
que comunicarà al centre per correu electrònic Aquest codi l’haurà d’introduir per cada
alumne que hagi d’emplenar el qüestionari.
El centre ha d’accedir al següent enllaç directe:
https://sede.sepe.gob.es/cuestionarioscalidad/CCalidadWebRED/CuestionarioCalidad.do
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Un cop introduït el Localitzador l’alumne podrà començar.
Inicialment es presentarà una pantalla amb les dades per defecte que identifiquen l’acció
formativa.
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Cal pitjar el botó ‘SIGUIENTE’ i es mostrarà informació d’introducció, així com el marc
normatiu.

A partir de les següents pantalles els participants han d’introduir les seves dades.
A l’hora d’emplenar la situació laboral cal fer click al botó VALIDAR ja que segons l’opció
s’activaran unes opcions determinades. Quan finalitzi cal fer click al botó SIGUIENTE

A continuació apareixeran les pantalles de valoració de l’acció formativa: organització,
continguts, durada, que el participant ha de valorar de l’1 al 4.
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Cal fer click al botó ‘SIGUIENTE’ per passar a la següent pantalla.

A continuació podrà valorar les dades sobre mitjans didàctics, instal·lacions i mitjans tècnics,
mecanismes per a l’avaluació de l’aprenentatge.
Cal fer click al botó ‘SIGUIENTE’ per passar a la següent pantalla
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La següent pantalla mostra els darrers ítems per valorar. Al final apareix un camp obert
(màxim 250 caràcters) per si el participant vol fer algun suggeriment. Cal fer click al botó
FINALITZAR

MOLT IMPORTANT
Per donar per finalitzat el Qüestionari, a la següent pantalla cal fer click al botó ACEPTAR,
altrament no es guardaran les dades.
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Aquest pantalla ens confirma que el qüestionari s’ha registrat correctament No és necessari
imprimir el qüestionari.

3.- QÜESTIONARI EMPLENAT PEL TÈCNIC
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4.- RESULTATS
Una vegada finalitzada l’acció formativa, el tècnic de seguiment comunicarà al centre de
formació l’indicador de síntesi. El centre impartidor podrà, prèvia sol·licitud, consultar els
resultats dels qüestionaris d’avaluació.
L’indicador, podrà ser utilitzat com a criteri de valoració en les convocatòries públiques de
Formació per l’ocupació.
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