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FEDAC inicia el procés d’acreditació
per a l’obtenció del Segell Escola SMART
•

Durant els propers dos cursos, les Escoles FEDAC rebran el suport
de la Fundació Tr@ms, que avaluarà la implementació del projecte
de transformació educativa #avuixdemà

Barcelona, maig de 2018.- Les 24 escoles FEDAC han iniciat el procés d’acreditació
per aconseguir el Segell Escola SMART, que avaluarà la implementació del
projecte de transformació educativa #avuixdemà. El Segell SMART, creat per la
Fundació Tr@ms i la consultora Integral i certificat per la Universitat Oberta de
Catalunya, té com a objectiu promoure i reconèixer la qualitat educativa i la
innovació continua en els centres educatius a través de l’establiment d’un marc
comú.
Durant els propers cursos 2018/2019 i 2019/2020, les 24 escoles FEDAC de
Catalunya rebran el suport d’un equip consultor de la Fundació Tr@ms, que
realitzarà la diagnosi de cada centre i elaborarà un Pla de Millora per capacitar
l’escola en el procés de certificació SMART. A continuació, s’iniciarà el procés
d’auditoria amb l’objectiu d’avaluar l’assoliment dels diferents indicadors que
porten a la consecució del segell SMART. El segell s’haurà de renovar cada dos
anys amb la incorporació o millora dels indicadors vigents.
El segell avalua diferents aspectes dels centres educatius, com la gestió estratègica
i operativa de l’escola, la motivació de l’equip docent, la relació de l’escola amb la
societat, l’acompanyament integral a l’alumne, la incorporació de metodologies
innovadores, o la transmissió i interiorització de la identitat i cultura de cada centre.
Actualment a Catalunya hi ha sis escoles que han aconseguit el Segell SMART:
Fundació Llor de Sant Boi de Llobregat, Escola PAIDOS de Sant Fruitós de Bages,
Escola Proa de Barcelona, Escola Sadako de Barcelona, Escola Sant Gervasi de
Mollet del Vallès i Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic.
Web Segell Escoles SMART: www.segellsmart.org
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Sobre la FEDAC
La Fundació Escoles Dominiques de L’Anunciata del Pare Coll gestiona les 24 escoles Dominiques de
Catalunya. Las escoles FEDAC ofereixen formació competencial en tots els àmbits i vetllen per crear
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experiències vitals que facin dels alumnes nens i joves feliços i preparats per a les situacions de la vida.
L’objectiu de FEDAC és treballar els reptes que presenta l’educació a l’actualitat i transformar el
paradigma del sistema educatiu per adaptar-lo a les necessitats del segle XXI.
Sobre la Fundació Tr@ms
La Fundació Tr@ms és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat docent, que proposa un
projecte col·laboratiu que agrupa escoles sensibilitzades a convertir la innovació com a element identitari
del centre. Actualment la comunitat educativa agrupa més de 2.000 docents i 18.000 alumnes d’arreu
de Catalunya. La Fundació Tr@ms col·labora amb institucions educatives, universitats i empreses del
sector tecnològic per tal d’aconseguir l’extensió global de la innovació.
Sobre Integral
Integral és una consultora barcelonina, fundada l’any 1987 i especialitzada en l’assessorament econòmic
i el desenvolupament organitzacional. Integral compta amb una llarga trajectòria en l’acompanyament
d’escoles i centres formatius per a la millora en els àmbits de l’estratègia i la gestió.
Sobre Ia Universitat Oberta de Catalunya
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta
al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que
duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la
personalització i l’acompanyament de l’estudiant mitjançant l’e-learning.
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