
                                                                                                  
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a finançar la Formació, 
Perfeccionament i mobilitat del professorat, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu Plus, per la qual cosa es farà 
constar aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 

 
 

 
 
Títol de l’activitat Autoavaluació per a l'excel·lència de centres segons el 

model e2cat 
Codi 0000420020 
Nivell educatiu Formació 

Professional 
Modalitat Semipresencial 

Hores presencials 20h Hores certificades 30h 

 
PROFESSORAT 
 
Ramon Josep Serrando Gili 
Purificación Castera 
Albert Leal 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Acció formativa orientada al coneixement del model d’excel·lència e2cat 2020 i 
en el suport per a la realització de l’autoavaluació per a l'excel·lència del centre 
segons el model 
 

 
CONTINGUTS 
 

 
1. Models d’excel·lència de referència: EFQM 
2. L’avaluació amb el mètode REDAR 
3. El rol de l’avaluador 
4. Comprendre l’organització del centre educatiu 
5. El model e2cat 2020 d’excel·lència: eixos i subeixos 
6. L’Eina APLEC e2Cat 2020 
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OBJECTIUS 
 

 
1. Conèixer el Model d’excel·lència e2cat 2020: estructura, objectius i 

propòsits. 
2. Entendre com analitzar l’ecosistema duna organització. 
3. Identificar temes estratègics rellevants per a una organització i identificar les 

preguntes estratègicament importants. 
4. Aplicar eines de diagnòstic d’excel·lència per a fer avaluacions altament 

eficaces i eficients. 
5. Identificar bones pràctiques de gestió excel·lent, innovadora i sostenible. 
6. Adquirir l'experiència i els coneixements necessaris per ajudar les 

organitzacions en el seu procés de transformació recolzant-se en la versió 
e2cat 2020. 
 

 
 
 
OBSERVACIONS 
 
 
Cal disposar d’ordinador personal. 
Activitat restringida al professorat de l’Escola del Treball de Lleida. 
 
 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
1, 4, 5, 6 i 7 de juliol de 2022, de 9 a 13 hores 
 
Lloc de realització  
 
Lloc: Escola del Treball Pi i Margall, 51 Lleida 
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