Preparació per fer el reconeixement

Reconeixement del nivell d’excel·lència e2cat

ACCIONS A FER PER SOL·LICITAR L’AVALUACIÓ DE RECONEIXEMENT
D’EXCEL·LÈNCIA e2cat

1- Presentar sol·licitud signada pel director del centre i avalada pel coordinador de
xarxa (imprès disponible al Moodle de PQiMC o al web de QualicatEdu).
Fer constar en la sol·licitud possibles dates per a l’avaluació presencial i la
puntuació a què aspira el centre.
2- El centre ha d’enviar la sol·licitud degudament complimentada a :
info@qualicat.cat
3- QualicatEdu enviarà un pressupost per a l’avaluació d’acord amb les tarifes
vigents per als socis i no socis (els centres del PQiMC, el pressupost serà d’acord
amb el conveni signat amb el Departament d’Educació). El centre haurà
d’acceptar el pressupost.
4- Una vegada acceptat el pressupost, QualicatEdu nomena el cap d’avaluació i la
resta de l’equip d’avaluadors (mínim 3).
5- L’equip fa una lectura prèvia de la memòria i l’accepta o fa alguna recomanació.
6- El cap d’avaluadors contacta amb el centre per confirmar dates i envia el pla
d’avaluació.
7- QualicatEdu ha de tenir la memòria definitiva del centre a avaluar un mes abans
de la data de l’avaluació presencial.
8- L’avaluació presencial se celebrarà en la data acordada i es desenvoluparà
segons el pla establert en el centre (mínim un dia).
9- Al final de l’avaluació presencial l’equip avaluador realitzarà una reunió amb la
direcció del centre per exposar la seva visió sobre l’avaluació i la situació del
centre indicant una puntuació orientativa.
10- Entre 15/20 dies QualicatEdu lliurarà l’informe definitiu al centre, amb la
puntuació definitiva i la descripció dels punts forts i les àrees de millora que
haurà detectat.

Nota: El Cap d’avaluadors serà sempre una persona de QualicatEdu i els avaluadors poden ser directors/es
o coordinadors/es de qualitat de centres d’excel·lència amb formació i experiència. El centre pot rebutjar
un avaluador si per alguna qüestió considera que no és el més adequat.
Tots els avaluadors actuen sota un codi ètic i una normativa estricta de QualicatEdu.

