
  
 

Reunions de treball de l’Equip Directiu  

 
Programa per a l'aplicació del  

model e2cat en els centres educatius 
 
 
 

Presentació 
 
El model d’excel·lència educativa e2cat, basat en el model EFQM i centrat en el model educatiu, ha estat 
elaborat en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i QUALIcat, Associació Catalana per a 
l’Excel·lència -de la qual la Fundació Escola Cristiana és sòcia i representant de les escoles adherides. 
Aquest model vol ser un referent per a tots els centres educatius en el seu camí de millora contínua cap 
a l’excel·lència. 
 
El model e2cat compleix amb els principis de la qualitat total i, partint dels referents dels principals 
models d’excel·lència actuals, s’ha adaptat completament al sistema educatiu, al qual vol donar resposta 
com a eina de contrast i millora. El model vol ser una eina actual, dinàmica i plenament adaptada a les 
necessitats del món educatiu.  
 
L’aplicació del model consisteix a aplicar les propostes del model contextualitzades d’acord al Projecte de 
Centre i a realitzar una autoavaluació pel propi personal del centre tenint com a referència el model 
d’excel·lència. Permet detectar punts forts i àrees de millora per elaborar i/o revisar el pla estratègic, 
projecte de direcció, pla de millores. 
 
Des de la FECC, juntament amb QUALIcat, hem dissenyat una jornada de presentació del model en 
el qual podran participar tots els centres interessats a conèixer el model. A continuació hem previst unes 
jornades per realitzar l’autoavaluació del model e2cat, en el qual es requereix que hi participin els 
membres de l’equip directiu per poder realitzar l’autoavaluació. 
 
 

Destinataris 

Directors de centre, coordinadors de qualitat i membres dels equips directius de centres educatius que 
estiguin implantant un sistema de gestió de qualitat i centres certificats segons la norma ISO 9001 que 
vulguin fer un pas més en la millora dels serveis i resultats en el camí cap a l'excel·lència. 

Membres dels equips directius dels centres educatius ben organitzats i gestionats que no han implantat 
un sistema de gestió basat en la norma ISO, però que voldrien avançar en el camí de l'excel·lència. 

 

Objectius 
 

• Introduir els conceptes i metodologies de l'excel·lència 
• Analitzar i conèixer el model e2cat 
• Conèixer les possibilitats d'aplicació en un centre educatiu 
• Conèixer la lògica de l’avaluació REDAR 
• Desenvolupar habilitats per poder aplicar el model i la lògica REDAR per avaluar el nivell 

d’Excel·lència del centre 
• Realitzar l’autoavaluació amb el model e2cat 

 
 

Metodologia 
 

La metodologia d’aprenentatge es basa en el concepte de formació – acció, tot utilitzant les sessions 
presencials per treballar l’assoliment dels objectius i els continguts de cada acció, amb una exposició 
inicial dels formadors i, a continuació, conèixer com es realitza en el propi centre tot planificant les 
dinàmiques i pràctiques adequades per aplicar-lo. 
  
Les sessions presencials seran l’epicentre del treball dels equips directius i responsables dels sistemes de 
gestió per realitzar les tasques previstes, assessorats pels experts. 
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JORNADES FORMATIVES 
 
INTRODUCCIÓ AL MODEL D’EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA E2CAT  22, 29 d’octubre i 5 de 

novembre 2015 
Durada: 9 hores 
1. El concepte d’excel·lència 
2. Els models d’excel·lència vs la norma de qualitat ISO 9001 

3. REDAR, la roda de l’excel·lència 

4. El model e2cat. Principis bàsics 
5. Els eixos del model 

a. Introducció als 5 eixos dels agents 
b. Introducció a l’eix de resultats 

6. L’avaluació e2cat 
7. Pràctica: aplicació del REDAR a un tema educatiu 
 
AUTOAVALUACIÓ E2CAT EN EL CENTRE    
Durada: 10 hores 
1. La matriu e2cat. Funcionament 
2. Anàlisi de cada eix aplicat al centre educatiu 
3. Complimentar la matriu de cada eix seguint la lògica REDAR, indicant punts forts i àrees de millora 
4. Complimentar la matriu de l’eix de resultats  
5. Anàlisi dels resultats finals, conclusions. 
6. Priorització. Confecció del pla de millora 
 
En aquest cas, el formador serà el facilitador i el lloc de realització serà, preferiblement, la seu de la 
FECC, tot i que es pot realitzar en espais propers del centre. El calendari a concretar amb el centre:  
 
� 1a sessió 2 hores. Explicació del funcionament i lliurament de les matrius per emplenar en el centre  
� 2a sessió 6 hores. Autoavaluació amb les matrius emplenades  
� 3a sessió 2 hores. Conclusions, priorització de les àrees de millora i Pla de millora de l’escola  
 
 

Formadors 
 

Sr. Pere Canyadell i altres membres de QUALIcat, Associació Catalana per a 
l’Excel·lència 
 

Inscripció i Gestió de la formació 
 
El procés d’inscripció es realitzarà per a cadascun dels mòduls o accions formatives a través del formulari 
que trobareu a la pàgina web de la FECC en l’apartat de Formació.  
 
 

Bonificacions de la matrícula 

- Per a aquesta acció formativa, les escoles que hagin subscrit el Conveni d’Agrupació promogut per la 
FECC podran gaudir de la bonificació corresponent a càrrec del seu crèdit de formació. 

- L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a les normes reguladores del subsistema de formació 
professional contínua i a les indicacions de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 
(FTFE): 

- No podran ser objecte de bonificació: 

• les inscripcions realitzades fora de termini. 

• les inscripcions de participants que hagin causat baixa o no hagin assistit com a mí-
nim a un 75% de les hores presencials (i al 75% de les hores a distàncies, si n’hi ha). 

• les inscripcions dels treballadors en règim especial de la Seguretat Social (els «autò-
noms»). 

• les inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna quanti-
tat. 

- L’acció formativa que sigui objecte de bonificació haurà de ser comunicada a la representació legal 
dels treballadors un mes abans d’iniciar-se. 

- La FECC comunicarà a l’escola, per correu electrònic, l’import i el període per realitzar la bonificació. 
Aquesta comunicació es farà un cop hagi finalitzat el curs. 

 

 

 

 


