Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Direcció General de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Curs de valoració i contrast de les memòries de centres educatius elaborades
d’acord amb el Model d’Excel·lència Educativa e2cat.
Objectiu:
• Formar i actualitzar a professorat expert en el contrast de memòries segons el model
d’excel·lència educativa e2cat.
• Disposar d’un equip d’avaluadors sèniors.
El curs facilitarà les orientacions necessàries per realitzar el servei de contrast extern de centres
educatius que han elaborat una memòria amb el model e2cat.
Tipus de curs: semipresencial
Hores del curs 30:
- 12 h presencials
- 18 h treball no presencial.
Participants: Coordinadors/es de qualitat, directors i altres persones que puguin tenir
coneixements del model d’excel·lència educativa e2cat i vulguin actuar com a avaluadors.
Lloc de realització, dates i horari:
• 1a sessió: 7 de febrer de 15 a 19 hores.
• 2a sessió: 14 de febrer de 15 a 19 hores.
• 3a sessió: 14 de març de 15 a 19 hores.
A l’ESCI, passeig Pujades, 1, Barcelona.
Formadors: Pere Canyadell i Andrés Villena
Programació:
1a sessió:
§ El Model d’eixos d’excel·lència e2cat com a versió adaptada del Model EFQM. Repàs
§ El procés de valoració externa: propòsit i etapes.
o L’objectiu del procés de contrast extern.
o La sol·licitud de contrast extern.
o La documentació de suport per al contrast.
o La revisió individual de les memòries descriptives de la gestió de l’organització.
o Què cal analitzar de l’enfocament, el desplegament, l’avaluació i revisió, els punts
forts i àrees de millora i dels indicadors de cada eix.
o La reunió de consens de l’equip que valora la memòria del centre educatiu.
Viabilitat de l’avaluació presencial.
o La planificació de la visita al centre. Durada de la sessió presencial.
o Àmbits del contrast. Persones a entrevistar. La realització de la visita.
o El contrast de les pràctiques de gestió i educatives exposades a la memòria del
centre.
o La comunicació amb les persones del centre, consens de les conclusions
principals i comunicació als responsables dels resultats provisionals.
§ Actitud de l’equip avaluador durant la visita. El compromís de confidencialitat de
l’equip que realitza el contrast extern.
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§
§
§
§

El codi deontològic de l’avaluador e2cat.
L’Informe final del contrast: estructura i pautes d’elaboració.
La presentació de l’informe final al centre. Aclariments dels resultats del contrast.
L’acreditació e2cat. El reconeixement del centre. La presentació a premi.

2a sessió:
§ Tipus de memòries e2cat.
§ Eines de l’avaluador e2cat.
§ L’anàlisi global de la memòria.
§ Punts forts i àrees de millora.
§ La puntuació de la memòria.
§ El procés d’homologació dels criteris de valoració de la memòria entre l’equip
avaluador.
§ Tema pràctic: avaluació i puntuació de l’eix 1 d’una memòria de centre utilitzant la guia
e2cat:
o Buscar els punt forts.
o Buscar punts febles.
o Observacions a fer.
o Anàlisi, consens i puntuació de l’eix
o Posada en comú dels criteris d’avaluació.
§ Planificació del treball no presencial a realitzar.
3a sessió:
§

§
§
§

Establiment dels punts Forts i AM i puntuació dels 5 eixos restants
o Discussió i establiment dels consens per cada eix de:
o Els Punts Forts.
o Les àrees de millora.
o La puntuació.
o Les observacions a fer al centre..
o L’Informe final.
Revisió de l’informe final.
Presentació de l’informe final a la direcció.
Aclariment de dubtes i final de curs.

Treball No presencial.
§ Anàlisi i autoavaluació de la memòria lliurada d’acord amb els plantejaments de la guia
d’e2cat.
o Establint els PF i AM.
o Observacions i notes per a la visita.
o Puntuació de cada eix.
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