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Consultoria i formació
•

Escoles de formació (Títols d’expert de la Universitat Ramon Llull)
Escola de Tutors (EdT)
Escola de Pastoral (EdP)
Escola de Directius (EdD
Escola d’Administració i Gestió (EdAiG)

•

Cursos i jornades de formació
Administració i gestió de centres escolars
AMPAs
Aprenentatge-Servei ApS
Competències
Currículum
Escola multilingüe
Habilitats directives
Legislació i administració educativa i normatives acadèmiques
Llars d’infants (educació dels 0 als 3 anys)
Màrqueting educatiu
Orientació acadèmica i professional
Pastoral
Relacions família i escola
Sistemes de Gestió per a la Millora
TIC-TAC
Tutoria

•

Servei de conferències a les AMPAs, escoles i grups FEAC

•

Gestió de bonificacions i finançament per a les accions formatives de les escoles
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Programes pedagògics i sòcioeducatius
•

Programa Família Escola, Acció Compartida (FEAC) de promoció de la trobada entre
educadors i famílies de cada centre
Assessorament per a la implantació del programa
Butlletí per facilitar material de treball a les trobades
Materials de treball per aprofundir en les temàtiques i per dinamitzar les trobades
Formació d’animadors

•

Projecte Escola Multilingüe
Assessorament a equips directius
Xerrada d’iniciació, informació i motivació del claustre
Formació CLIL per al professorat
Cursos d’anglès per al professorat: cursos presencials i TeT
Exàmens Cambridge English Language Assessment
Programa d’Auxiliars de Conversa
Jornada sobre l’Escola Multilingüe i Fira 3M
Multilinweb (www.multilinweb.net)
Certificació Escola Multilingüe

•

Projectes Telemàtics
Rondalla (2n cicle d’educació infantil)
Nadal – Sant Jordi (infantil, primària i ESO)
Comarques (4t -o 3r i 5è- de primària)
El nostre Montserrat (2n i 3r de primària)
Schools Song Contest (ESO i 6è de primària)
CATclic, Catalunya a cop de clic (5è i 6è de primària)

•

Projecte Qualitat i millora contínua
Acompanyament implantació sistemes de gestió per a la Millora
Formació-acció per treballar seguint un model d’Excel·lència
Programes per a la innovació pedagògica i de millora en la gestió del centre
Documentació especialitzada
Seminaris, tallers, jornades i xarxes de bones pràctiques
Certificació ISO 9001:2008 a costos més reduïts
Entorn web Projecte Qualitat (http://www.escolacristiana.org/qualitat/)

•

Programa de foment de l’emprenedoria

•

Programa Amb el llibre sota el braç de voluntariat de suport a la lectura

•

Col·laboració amb el Programa Caixa Proinfància contra la pobresa infantil

•

Certàmens
Premi Armengol Mir
Premi TIC a l’escola
Concursos de Fotografia FEAC
Concurs de Projectes emprenedors
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Serveis de gestió per a escoles i AMPAs
•

Titularitat de centres (a través de la Fundació Narcís Jubany)

•

Assessoria jurídica
Laboral
Civil i societària
Defensa jurídica

•

Consultoria en normativa educativa i direcció escolars
Autoritzacions
Concert educatiu
Organització i funcionament del centre educatiu
Currículum i avaluació
Requisits, titulacions etc...

•

Gestió laboral integral
•
Servei general de gestió mensual de la nòmina:
–
Càlcul nòmina, elaboració de rebuts i llistats resum mensuals
–
Càlcul, confecció i tramitació dels TCs de l’empresa
–
Gestió, càlcul i tramitació IRPF (models 111 i 190, percentatges retenció IRPF)
•
Altes, baixes i conversions a indefinits de treballadors amb la gestió de Pagament Delegat inclosa
•
Estudi i càlcul d’indemnitzacions i de prestacions socials (jubilacions, maternitats...) i la seva
presentació, quan s’escaigui.
•
Justificació subvenció vetlladors
•
Gestió i tramitació de models TC3, liquidacions complementàries, enquestes organismes oficials i
altres
•
Càlculs costos laborals
•
Gestions amb organismes oficials (TGSS, INSS, Pagament Delegat-GConcert)

•

Gestió econòmica i financera
Gestió de comptabilitats i Comptes Anuals
z
Anàlisi estats financers
z
Fiscalitat
–
Assessorament
–
Elaboració i presentació d’impostos i declaracions informatives:
z
IVA (models 303 i 390)
z
IRPF (models 111 i 190)
z
Rendes procedents d’arrendaments (models 115 i 180)
z
Impost de Societats (models 200 i 202)
z
Donatius (model 182)
z
Operacions amb terceres persones (model 347)
z
Declaracions censals (model 036)
z

•

•

Tramitacions en el registre d’Entitats Jurídiques
Modificació estatuts
Inscripció de les renovacions dels òrgans de govern
Certificació de dades registrals
Notes simples i còpies certificades
Proveïdors i Serveis Externs
Servei d’Assegurances
z
Licitació d’Energia Elèctrica i Gas
z
Homologació de proveïdors:
Paper
Equips d’impressió
Material escolar
Material informàtic
Plans d’autoprotecció
z
Acords comercials:
Llengües
Agendes escolars
Productes i serveis financers
z
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Altres serveis
•

Borsa de treball de les escoles cristianes (d’oferta i demanda)

•

Serveis institucionals als centres adherits
Informació i comunicació
Campanyes conjuntes
Representació

•

Suport a les entitats representatives vinculades a la FECC
-

APECC (Professors de les escoles cristianes)
APSEC (Titulars de les escoles cristianes)
CCAPAC (AMPAs de les escoles cristianes)

Els nostres portals
General
http://www.escolacristiana.org

Guia d’escoles
http://www.triaescolacristiana.cat/

TIC:
http://www.escolacristiana.org/tic/index-projectes.html

APECC
http://www.escolacristiana.org/apecc/

FEAC:
http://www.escolacristiana.org/feac/

CCAPAC
http://www.ampas.cat/
Servei de conferències
http://www.ampas.cat/serveisdeconferencies.htm

Projecte qualitat
http://www.escolacristiana.org/qualitat/
Proveïdors i serveis
http://www.escolacristiana.org/proveidors/
Escoles de formació
Escola de directius: http://www.escolacristiana.org/EdD/
Escola de tutors: http://www.escolacristiana.org/edt/

Els nostres blogs
Disposicions oficials
http://www3.escolacristiana.org/wp_disposicions/
Recull de premsa
http://www3.escolacristiana.org/wp_recullpremsa/

Multilinweb
http://www.multilinweb.net/

Educació tecnologia, coneixement
http://etc-fecc.blogspot.com.es/

Borsa de treball
http://borsa.escolacristiana.org/

Programa dels auxiliars de conversa
http://blogs.escolacristiana.org/pac/

Programes
Amb el llibre sota el braç
http://blogs.escolacristiana.org/llibresotaelbrac/

Segueix-nos

Premis
Armengol i Mir
http://www.escolacristiana.org/premisarmengolmir/
TIC
http://www.escolacristiana.org/premistic/

@formacio_FECC
@multilinweb
@tic_fecc
@PQ_FECC
@FEACFECC
@FECC_Pastoral
@EscolaCristiana

www.escolacristiana.org
fecc@escolacristiana.org
c. dels Àngels, 18, 6è | 08001 Barcelona

