
 
 

  

 
XV Jornades de Gestió Escolar 
 

Organitzacions educatives 
per a l’excel·lència 
 

 
 
dijous 11-06-2009 
 

15:30 a 16:00 Recepció dels participants  
i repartiment de la documentació 

16:00 a 16:15 
Benvinguda i 

inauguració de 
les jornades  

Ernest Maragall,  
conseller d’Educació 
Rosa Ma. Pujol,  
degana de la Facultat d’Educació de la UAB 
Pedro Jurado,  
director del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB  
Rosa Ma. Rios,  
presidenta del FEAEC 

16:15 a 17:40 
Conferència 

inicial 

Innovació i excel·lència. 
Alfons Cornella , 
Fundador i director d’Infonomia.com  
presenta: Coral Regí 

17:40 a 18:00 pausa / café 
18:00 a 19:30 

Simposium  
La direcció escolar: clau per a l’excel·lència del 
centre educatiu.  
Isabel Sánchez  
directora  del CEIP Àgora de Barcelona 
Francesc Viñas 
director de l’IES Arquitecte Raspall de Cardedeu  
Coral Regí  
directora de l’’Escola Virolai de Barcelona  
Carles Núñez  
director general de l’Escola Proa de Barcelona  

 

 
 
 
divendres 12-06-2009 

 
 

09:00 a 10:00 
Conferència 

La intel·ligència emocional en les organitzacions 
educatives. 
Ricard Serlavós,  
professor del departament de Direcció de Recursos 
Humans d’ESADE 
presenta: Isabel Sánchez  

10:00 a 11:00 
Conferència 

Estratègies organitzatives per al 
desenvolupament del talent i l’excel·lència. 
Enric Roca  
director del grup de recerca GOREAD i coordinador 
general d’Edu21 
presenta: Mònica Feixas  

11:00 a 11:30 pausa /cafè 
11:30 a 13:15 
Taula rodona 

Visions de l’excel·lència educativa. 
Antoni Brey  enginyer industrial  
Josefina Cambra  degana del col·legi de llicenciats  
Jordi Sánchez  politòleg i president de la F. Jaume Bofill 
modera: Carles Núñez 

13:15 a 13:45 
Cloenda 

Joan Badia 
Director General d’Innovació Educativa 
Rosa Ma. Rios,  
presidenta del FEAEC 

14:00 Aperitiu 
al pati  de Les Oliveres de la facultat 
(inclós en el preu) 

 

Les organitzacions educatives han d’assegurar una  gestió eficaç i eficient que  garanteixi una escola d’excel·lència per a tot l’alumnat.. Amb aquesta 
finalitat,  us proposem  dedicar aquestes  jornades a reflexionar sobre els principis i  els factors a tenir en compte perquè  les organitzacions 
educatives cerquin  l’excel·lència,  desenvolupin idees noves en la gestió  i   facilitin la implantació de projectes innovadors.  

        Rosa Ma. Rios Gual 
Presidenta del FEAEC 

Com cada mes de juny, el Fòrum Europeu d’Administradors de 
l’Educació de Catalunya, organitza les jornades anuals,   per  
tal d’intercanviar idees i debatre sobre temes  de gestió 
educativa. 
 
Aque st any, ens hem fixat en l’objectiu  primer de l’educació: 
arribar al desenvolupament màxim de les capacitats de tot 
l’alumnat. Una educació per a  l’excel·lència ha d’aconseguir  a 
més de l’assoliment de les competències bàsiques, també  un 
alt grau de   progrés en el desenvolu-pament dels  talents 
individuals.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informació: 

 
 
 
 
 
 

http://www.feaec.org 
jornades@feaec.org  
 
 
Inscripcions 
http://www.feaec.org 
 
data màxima d’inscripció 
el 2 de juny 
 
preu 
socis del FEAEC: 45 € 
no socis: 90 € 
 

Fòrum Europeu 
d’Administradors de l’Educació 
de Catalunya  

Organitzacions  
educatives 

per a l’excel·lència 

XV Jornades  
de gestió escolar 

 
11 i 12 de juny de 2009 

Facultat de Ciències de l’Educació  
de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 
 

Col·laboren: 
 

 
 
 
 
 

Generalita t de Catalunya 
Departament d’Educació 

 
 
 
 
 
 

 
 

Departament de Pedagogia Aplicada 
Facultat de Ciències de l’Educació 

 
 
 

Secretaria de les Jornades: 
 
XV Jornades de Gestió Escolar 
Departament de Pedagogia Aplicada.  
Facultat de Ciències de l’Educació. 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Àmbit d’Organització Escolar.  
Edifici G-6 
08193 Bellaterra (Cerdanyola). 
Telèfon: 667761822 (Mònica) 
dimarts matí 
Fax: 93.581.30.52 
jornades@feaec.org 

 

Fòrum Europeu 
d’Administradors de l’Educació 
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