
 
PRESENTACIÓ  
 
La Fundació Privada Universitària Martí l’Humà de la Garriga (FUMH), va ser 
fundada el 2003 i s’inspira en els valors defensats per la UNESCO. A partir del seu 
arrelament a la realitat nacional i social catalana, es fonamenta en una activitat de 
docència, recerca i divulgació del coneixement i té com a objectiu l’organització 
d’Estudis Universitaris, especialment de tercer cicle i formació continuada, en els 
següents àmbits: 
 

Els objectius de la Fundació són els següents : 

a) Impulsar la creació d’un centre d’estudis universitaris al Vallès Oriental, preferentment a la 

Garriga, especialment dedicat a estudis de tercer cicle (formació continuada i doctorat), en els 

següents àmbits: 

 Rehabilitació i gestió del patrimoni arqueològic, patrimoni modernista i patrimoni 

natural. 

 Tècniques de divulgació del patrimoni i en general del coneixement. 

 Actualització científica en els diferents camps del saber. 

 Investigació i docència en l’àmbit de democràcia participativa i tecnologies de la 

informació i la comunicació aplicades a l’educació. 

b) Participar en iniciatives culturals del municipi, fent realitat el principi que l’inspira: “La Garriga,  

ciutat del coneixement”. 

c) Organitzar Aules d’Extensió Universitària. 

d) Organitzar cursos de formació continuada. Estudis i formació continuada, adaptada a les 

necessitats de les institucions, entitats i empreses. 

e) Editar publicacions en diferents suports. 

f) Organitzar cursos de llengua catalana i espanyola per a estrangers. 

g) Organitzar cursos d’idiomes. 

h) Colꞏlaborar en el projecte de museïtzació del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de 

la Garriga i d’altres municipis que ho puguin solꞏlicitar. 

i) Formar personal especialitzat que pugui respondre als requeriments de les administracions o 
de les empreses. 

j) Donar suport a les administracions o a les empreses, fent estudis i recerques i, si s’escau, 
aportant-hi el personal especialitzat que aquestes requereixin. 

k) Organitzar una escola de ciutadania per a difondre els valors democràtics i donar suport a 
iniciatives de mediació i participació. 

l) Donar suport a les empreses oferint assessorament i formació en els àmbits de la gestió, la 



 
innovació i la recerca. 

m) Contribuir a recuperar i classificar llavors antigues i formar els restauradors, de manera que 
puguin recuperar plats antics del país, cuinats amb productes ecològics. 

n) Impulsar la recerca i la docència en l’àmbit del dret constitucional, de les Ciències Socials, de 
la música, del turisme, les TIC, la biomedicina, les telecomunicacions, la nano-tecnologia, les 
energies alternatives i el medi ambient. 

o) Entre les finalitats principals de la FUMH hi ha la protecció i millora del medi ambient. 

p) Impulsar la recerca, la docència i la transmissió de coneixements en l’àmbit de la cooperació 

internacional per al desenvolupament.  

q) Realització d’activitats de formació permanent adreçades a professorat que no exerceixi 

docència universitària. En concret, adreçades a mestres d’infantil i  primària, i professors de 

secundària i formació professional. 

 

La direcció assumeix el compromís de mantenir els requisits interns, els establerts 
pels clients, així com els reglamentaris i legals vigents. 
 
Per tal d’aconseguir la satisfacció del client, la FUMH té establerts dos objectius 
fonamentals: 
 
D'una banda, oferir als clients un servei excelꞏlent, i de l'altra subministrar els seus 
serveis formatius d'acord amb les seves especificacions i per les establertes a la 
reglamentació d'aplicació del SEPE. 
 
La política de la FUMH per assolir aquests objectius inclou com a eina bàsica 
establir i mantenir un sistema de qualitat eficaç, planejat i desenvolupat en conjunt 
amb tota l'activitat de la cadena de valors. 
 
Perquè el sistema de qualitat sigui eficaç, cal la conformitat del treball respecte als 
seus requeriments basats en resultats objectius i que aquests es facin servir com a 
mitjà per a la millora contínua. 
 
La formació de tots els empleats de la FUMH i el seu convenciment dels objectius 
són condicions imprescindibles per assolir-los. 
 
La comprensió de l'organització pels components d'aquesta, fa augmentar el 
coneixement global per esdevenir un agent de valor interessant a l'entorn de la 
FUMH. 
 
És important també l’aplicació de normatives i millora tant dels recursos humans com 
tècnics, en els processos de serveis de formació per tal de millorar l'eficàcia del 
sistema. 
 
El sistema de Qualitat de la FUMH està basat en la Norma internacional Standard 
UNE EN ISO 9001:2015 que serà mantingut i revisat periòdicament per la Direcció. 

 



 

La Garriga a 6 d'abril 2022. 

Sr. Jordi Salayet Garcia 
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