Jornades divulgatives de
Bones Pràctiques
Model e2cat
QUALIcat, mitjançant la comissió d’educació, promou el model d’excel·lència educativa e2cat per tal que
els nostres centres educatius disposin d’un referent d’èxit per avançar en el camí de la millora contínua i,
així, assolir l’excel·lència en els seus resultats.
És en aquest marc que hem situat aquest cicle de conferències que desenvoluparem al llarg del curs 2015 16 (veure web QUALIcat) i que té com objectiu compartir les diferents iniciatives i els nous canvis
metodològics que els nostres centres educatius duen a terme per enfocar l’ensenyament del segle XXI.
Aquestes iniciatives reforcen molt especialment l’eix 5 del model e2cat, però han d’anar acompanyades
d’altres accions en els diferents eixos del model per fer-se evidents en els resultats del centre. Us convidem
a conèixer i aprofundir en el model e2cat.

INVITACIÓ
CONFERÈNCIA / col·loqui

PROCÉS DE CANVI A L’ESCOLA SADAKO
INNOVAR PER EDUCAR, EDUCAR PER INNOVAR
A càrrec de :

Jordi Musons, Director de l’Escola Sadako
Dia :
Hora:
Lloc:

10 de maig de 2016
17,30 h
ESCI- UPF (Escola Superior de Comerç Internacional)
Passeig Pujades 1, 08003 Barcelona

Pàrquing : Passeig Lluís Companys

Metro: L1 i RENFE Rodalies : Arc de Triomf

Inscripció gratuïta a: www.qualicat.cat

L’escola Sadako és un centre immers en un profund procés de reflexió, per tal de dibuixar quin és el
context d’aprenentatge més adient per al seu alumnat. Des d’aquesta premissa hem engegat un
intens procés de transformació per oferir un projecte educatiu que s’adigui a la societat on viu i viurà
el nostre alumnat en el context del segle XXI.
Al curs passat l’escola va ser seleccionada com a Changemaker school, fet que ens ha alineat amb
un moviment internacional d’escoles orientades cap al foment de la col·laboració, l’empatia, la
implicació de l’alumnat i el desenvolupament d’una actitud proactiva vers l’aprenentatge i el disseny
de projectes.
L’escola destaca per la integració de la tecnologia, com un instrument potenciador de
l’aprenentatge, el treball col·laboratiu de l’alumnat, el desenvolupament de projectes vinculats a
l’educació informal que s’esdevé a l’escola, que acompanyats de models de codocència i
multidocència a les aules, ens permet convertir el nostre projecte en un projecte plàstic i dinàmic
disposat a treballar amb xarxa amb les nombroses escoles que ja han iniciat un procés global de
transformació educativa.
“.... els centres excel·lents són creatius per adaptar-se a les necessitats canviants dels seu alumnat, però
també, de les famílies i de la societat en general.

...incorporen la innovació i la creativitat com una àrea de desenvolupament que millora la capacitat emprenedora de
l’alumnat, del professorat i genera valor pel centre.
Els centres que s’orienten a l’excel·lència identifiquen en quines àrees o àmbits poden desenvolupar projectes
d’innovació per incorporar en els seus processos d’E/A.”
Guia del Model d’Excel·lència Educativa e2cat.
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