
 

Benvolguts/des: 

Em plau convocar-vos a la TROBADA D’ANTICS ALUMNES DE L’ESCOLA DE DIRECTIUS que tindrà lloc al c. 
dels Àngels núm. 18, 4t pis, de Barcelona, el dimarts 17 d’abril de 2012, entre les 9,30 i les 17,00 hores. 

 
 

 Destinataris 
Antics alumnes del Curs de Postgrau en Direcció de centres educatius, Escola de Directius (EdD) de qual-
sevol de les dotze edicions anteriors.  

 

 Objectius 
 

Aquesta jornada té dos objectius:  
• Retrobar-se amb els companys del postgrau  
• i continuar l’aprofundiment i la reflexió en alguns temes de la direcció escolar. 

 
 

 Programa 
1. Què volem dir quan parlem de liderar? 
2. Què és el coaching per a directius? 
3. Què volem dir quan parlem del líder-coach? 
4. Quines competències bàsiques necessita el líder-coach? 

4.1. Escoltar 
4.2. Preguntar 
4.3. Transformar narratives 
4.4. Avaluar 

 
 Lloc de realització 

Instal·lacions de la FECC, Carrer dels Àngels, 18, 4a planta de Barcelona. Al final del programa 
trobareu un plànol de localització. 

 

 Data i horari 
La trobada tindrà lloc el dimarts 17 d’abril de 2012: 

9:00 h: Acollida i recollida de material. 
9:30 h:   Treball.  
11:00 h:  Descans. 
11:45 h:  Treball.  
13:45 h:  Dinar. 
15:15 h:  Treball.  
17:00 h:  Comiat. 
 

 Ponent 
 

Marta Albaladejo, Coordinadora de Coaching & Comunicació i formadora de la FECC. 
 

 

 Inscripció  
- Cal sol·licitar-la a través del formulari que trobareu a la pàgina web http://www.escolacristiana.org  (Cli-

queu a Accions Formatives de la banda dreta de la pàgina d’inici). Les places són limitades i s’ocuparan 
per ordre d’inscripció. 
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- En el procés d’inscripció se us demanarà que us identifiqueu amb el nom d’usuari i el password. Si no 
esteu donats d’alta a la pàgina web, heu de fer l’alta d’usuari primer (a la banda esquerra de la 
pàgina principal). 

- Import de la inscripció: 48€ 

- Per a inscrits d’escoles adherides a la FECC, el pagament es farà per rebut domiciliat al compte cor-
rent de l'escola. No cal fer cap més tràmit. L’import es carregarà el dimarts dia 6 de març de 2012. 

- Si l’escola no es fa càrrec del pagament o no es pertany a cap escola adherida a la FECC indiqueu-
nos, el més aviat possible, el nom de l’entitat o escola i el compte corrent on cal domiciliar el rebut, a 
l’adreça: administracio@escolacristiana.org. 

- Data límit d’inscripció: fins el 10 d’abril, a les 9h del matí (o fins a esgotar les places). 

o Després d’aquesta data s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles però tindran un 
recàrrec del 20% en l’aportació econòmica per a despeses de gestió i no podem assegurar que 
se’ls pugui facilitar el certificat en el mateix dia. 

o Els canvis de participants després de la data límit d’inscripció també tindran un 20% de recàrrec. 

o En baixes posteriors al dia de càrrec de l’aportació i en els casos de no assistència, no es retorna-
rà cap quantitat. 

 

 Indicació del lloc de realització i transport públic 
 

 

TREN: 

- Renfe - Parada Barcelona Plaça de Catalunya 

- FFGC - Parada Catalunya 

METRO: 

Parada Universitat (Línies 1 i 2) 

Parada Catalunya (Línies 1 i 3) 

BUS: Línies: 14 – 9 – 91 – 120 (i totes les que passen per P. Catalunya i P.Universitat) 
 
 

 

� 
 

Inscripció al web: www.escolacristiana.org 
 

 clicar Formació a la secció usuaris registrats de la pàgina d’inici i identificar-vos amb el nom 

d’usuari i el password 
 

Si no ho esteu registrat caldrà que, abans de fer la inscripció, tramiteu l’alta d’usuaris. 
Cal fer-ho des de la mateixa pàgina d’inici de la web (columna de l’esquerra, secció “Ser-
veis bàsics”, clicar a l’apartat “Alta d’usuaris”. 

 

 clicar > Llistat de cursos: Apareixeran totes les accions formatives endreçades per data d’inici (en 
ordre invers). 

 

 


