
 

 

PRESENTACIÓ 

Quan preguntem a una família com ha conegut la nostra escola, la primera via de coneixement és el boca-orella amb 
diferència. Després hi ha altres recerques d’informació: xarxes socials, visites al centre, comparacions, experts, etc., 
però la primera via és el boca-orella. La recerca d’informació fins arribar a la decisió és en general un procés complex, 
sigui més o menys planificat. Si el boca-orella és la primera font d'informació, aquelles persones que puguin parlar de 
la nostra escola són molt importants. Qui són? Parlem dels recomanadors,  que  parlen de nosaltres i que en les seves 
converses difonen la manera de ser i de treballar de l’escola. Parlem de les famílies i alumnes que ja són a l’escola, 
dels exalumnes, dels equips docents de les escoles d’on procedeixen les famílies que busquen escola, de les xarxes 
socials on s’emet opinió sobre el nostre centre i un llarg etcètera.  

Si això és així, si hi ha persones que en les seves converses difonen qui som i què oferim i aquestes converses influeixen 
en les decisions de les famílies, les escoles haurien de pensar molt bé  com gestionar aquest flux d’informació, com 
promoure’l, com difondre el nostre projecte entre l’entorn i com gestionar també les inconformitats quan n’hi ha. 

En aquesta 7a Jornada de Màrqueting us oferim reflexió i experiències sobre els recomanadors, sobre la gestió de 
l’entorn que parla de la nostra escola.   

 

A QUI S’ADREÇA 

La 7a Jornada de Màrqueting s’adreça als responsables de comunicació i màrqueting dels equips de titularitat i de les 
escoles, així com a aquells docents que tenen responsabilitats de comunicació en els centres i volen tenir formació i 
eines sobre com gestionar els recomanadors. També s’adreça a directius, coordinadors i docents dels centres que 
vulguin aprofundir en aquesta qüestió i com gestionar-la. 
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PROGRAMA 

 

09.15 Arribada, acollida i lliurament del material  

09.30 a 09.35 

Benvinguda a càrrec d’Enric Puig, Secretari General de la FECC.  

Presentació de la 7a Jornada de Màrqueting, a càrrec de Julio Andreu, @Jandreu3, cap 
de l’Àrea Educativa de la FECC @formacio_FECC 

09.35 a 10.20 

El valor d'una opinió. El màrqueting escolar i el boca-orella 

A càrrec del Dr. Josep Rom @romjosep, director dels Estudis de Publicitat, Relacions 
Públiques i Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, 
Blanquerna, URL. @BlanquernaFCRI @uramonllull  

 

 

 

 

 

 

 

10.20 a 11.05 

Un bon prescriptor és un tresor per al nostre centre educatiu 
 

A càrrec d’Eloi Coll, Graduat en Disseny Gràfic i especialitzat publicitària institucional, 
soci de Addicional Fresh Marketing @addicional 

11.05 a 11.20 Taula rodona de ponents  

11.20 a 11.45 Pausa cafè  

11.45 a 12.30 

Els nostres recomanadors: Alumni. Un repte aconseguit 

Experiència col·legi Pureza de Maria @pmariasantcugat, a càrrec de María Jesús 
Torrente, @majetorrente, Llicenciada en Ciències Químiques i Postgrau en 
Evangelització de les RRSS, i Noelia Borque, Llicenciada en Història i cap de Comunicació 
del col·legi. 

12.30 a 13.15 

Escoles de pares: quan les famílies es converteixen en ambaixadors de l’escola  

Experiència col·legi Padre Damian @PadreDamianSSCC, a càrrec de Mariana Alsina, 
@Mariana_Alsina, Mestra d'Educació Infantil i coordinadora de l'equip de màrqueting, i 
Silvia Marfà, @SMLEVM, advocada especialista en mediació i assessora en XXSS i web 
de l'equip de màrqueting. 

13.15 a 14.00 

Tot comença amb una recomanació que ha sentit... 

Experiència escola Regina Carmeli Horta @escreginahorta, a càrrec d’Àngels Padilla, 
@angelspadilla, Mestra d’Educació Primària, membre de l’Equip de Comunicació i 
Màrqueting i Cap de l’Equip d’Innovació i Projectes i de l’Equip de Rebuda i Benvinguda.  

14.00 a 14.15 Taula rodona d’experiències 

14.15 Fi de la jornada  

mailto:joseprr@blanquerna.edu


 

Dr. Josep Rom és director dels 
estudis de Publicitat, Relacions 
Públiques i Màrqueting. És 
expert en disseny i creativitat, 
en gestió de la comunicació i 
persona apassionada i amb 
capacitat d'apassionar 
l'audiència. 

El valor d'una opinió. El màrqueting escolar i el boca-orella. Les marques són 
com  les persones: la nostra reputació ens avala, però perquè la nostra reputació 
vengui necessitem notorietat.  Tots  sabem  que  moltes  famílies s'interessen per 
les nostres escoles pels comentaris que escolten sobre nosaltres. Es pot potenciar 
la difusió del relat del nostre centre? Aquesta és la funció del màrqueting del 
boca-orella. En aquesta presentació tractarem diversos aspectes d’aquesta 
activitat:  

− Competint en el mercat escolar.  

− La meva escola és una marca i tota la comunitat escolar construeix la 
marca.  

− Tots volem que parlin bé de la nostra marca. Qui parla bé de l'escola? 

− Per què ens interessa que parlin bé de nosaltres?  

− El màrqueting del boca-orella.  

− L'estratègia i els canals del màrqueting escolar.  

− La gestió de la marca personal dels professors. 

− Com desenvolupar tècniques d'activació del màrqueting de boca-orella a 
l’escola? 

Eloi Coll és Graduat en disseny 

gràfic i especialista en gràfica 

publicitària institucional. 

Actualment dirigeix l’agència 

de comunicació Addicional 

Marketing, on ha col·laborat 

amb diferents centres 

educatius de Catalunya. 

Patrícia Lledó és Llicenciada en 

Comunicació Audiovisual per la 

Universitat Pompeu Fabra. 

Actualment és directora de 

Comunicació de l’agència 

Addicional Marketing, liderant 

el departament de continguts 

online i offline.  

Un bon prescriptor és un tresor per al nostre centre educatiu. Detectar-lo i 

difondre’n el missatge en el canal de comunicació més adient és fonamental per 

assolir els objectius de comunicació establerts. En aquesta ponència coneixerem 

els diferents perfils de prescriptors, n’analitzarem les fortaleses i estudiarem les 

millors vies de comunicació, des dels perfils socials fins als mitjans de 

comunicació convencionals. A més, analitzarem exemples reals de casos d’èxit i 

valorarem l’impacte i la difusió dels missatges segons la seva tipologia. 

 

María Jesús Torrente és  

Llicenciada en Ciències 

Químiques i Postgrau en 

Evangelització de les RRSS. 

Actualment és Directora del 

col·legi Pureza de María.  

Noelia Borque és Llicenciada 

en Història. Actualment és Cap 

de comunicació del col·legi 

Pureza de María. 

Una manera de treballar, la detecció d’una dificultat en el centre, una possible 

solució: Alumni. Davant la falta d’assistència a la trobada anual d’exalumnes, 

l’equip directiu va veure la necessitat d’augmentar els mitjans necessaris per 

animar la convocatòria a aquesta trobada. Un any més tard, es van posar a 

preparar-lo; van ser necessàries 3 reunions al llarg de l’any per a anar concretant 

la proposta. En el moment final, va ser necessari una darrera empenta  per part 

de tot l’equip d’Alumni: van aconseguir reanimar la trobada i superar amb escreix 

les expectatives. Aquest curs 2019-2020 continuen amb la iniciativa Alumni amb 

gran il·lusió per ampliar el projecte i reunir a molts més antics alumnes del col·legi 

Pureza de María 



Mariana Alsina és Mestra 

d'educació infantil. 

Actualment és coordinadora 

de l'equip de màrqueting de 

l’escola Padre Damián.  

Silvia Marfà és Advocada 

especialista en Mediació. 

Actualment és assessora en 

Xarxes Socials i web a l'equip 

de màrqueting de l’escola 

Padre Damián.  

Escoles de pares: quan les famílies es converteixen en ambaixadores de 

l’escola. Fa dos cursos va sorgir una iniciativa per tal de donar a conèixer als pares 

i mares de l'escola els nostres projectes principals: ESCOLA DE PARES.  Els 

objectius eren que les famílies tinguessin informació sobre com treballem 

diversos aspectes punters en el nostre projecte educatiu: música, anglès, treball 

cooperatiu, rutines i destreses, creativitat, robòtica. Convoquem les famílies de 

l'escola que poden portar un convidat/da i a totes les famílies que han vingut a 

fer entrevista d'admissió. Creiem que, com més bé coneguin les nostres famílies 

els projectes, més bé els podran explicar. Són tallers pràctics en els quals els pares 

es converteixen en alumnes. Aquest és el tercer any que duem a terme aquesta 

iniciativa i la resposta de les famílies és molt positiva. Sentir directament les 

experiències dels mestres que són a classe amb els fills i filles, conèixer el 

funcionament de les sessions i com treballem els diversos aspectes de cada 

projecte... els transmet una gran confiança i genera fidelitat. Quan parlen de 

l'escola ho fan amb coneixement i convençuts que han triat la millor per als fills i 

filles. Creiem que les escoles de pares han generat un "boca-orella" que és el 

millor màrqueting que podem tenir. A més, la part més complicada de la 

comunicació, que és la comunicació externa, la tenim assegurada a través de la 

comunitat educativa, ja que són ells els encarregats de transmetre 

desinteressadament i amb naturalitat el nostre projecte educatiu a través de la 

pròpia experiència.  

Àngels Padilla és Mestra 

d’educació Primària. 

Actualment és tutora de 5è 

d’educació primària de l’escola 

Regina Carmeli d’Horta i 

membre de l’equip de 

comunicació i màrqueting i cap 

de l’equip d’innovació i 

projectes i de l’equip de 

rebuda i benvinguda. 

 

Quan una família decideix que és el moment de buscar escola per a fill o filla 

s'inicien un seguit de processos, sovint complexos, que han de desembocar en 

una matrícula a la nostra escola. Com arribem a aconseguir-ho? Tot comença 

per una recomanació que una família ha sentit a la guarderia,al parc o a la 

consulta del metge. Quan senten parlar de nosaltres, el primer que fan és buscar-

nos per Internet. L'escola Regina Carmeli està situada al barri d'Horta i està 

envoltada de molts col·legis concertats de gran renom i tradició, a més d'un 

centre públic al nostre carrer. La competència és immensa; per tant, la funció de 

l'equip de Màrqueting és imprescindible. Fa 15 anys un grup de mestres ens vam 

posar en marxa rebent formació, aprenent dels errors, molta voluntat i invertint-

hi moltes hores. Cada membre de l'equip està especialitzat en un aspecte, 

potenciant les qualitats innates de cadascú. Amb aquesta ponència ens 

endinsarem en les actuacions que fem per gestionar la informació que arriba de 

nosaltres i com podem crear-ne de nova, segons els nostres interessos. Ens 

centrarem en accions des de diferents àmbits: web i xarxes socials, les entrevistes 

(personalitzades i amb famílies del centre per obtenir informació), accions per 

donar-se a conèixer al barri, campanyes de propaganda i participació de les 

nostres famílies en actes de l'escola. 

El nostre secret? El futur l'apliquem avui i l'alegria, cada dia! 

 

  



INSCRIPCIÓ 

- Per sol·licitar-la podeu clicar al següent enllaç: 

http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2662 

Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

- Aportació per a despeses per participant, 

Participants d’entitats adherides a la FECC: 45 €  

Altres: 68€  

 

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

- Totes les targetes són vàlides 

El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit con les de 

dèbit, i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament. 

- Devolucions en cas de baixa 

En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici de la Jornada, es procedirà a la devolució de l’import 

pagat (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha fet el pagament.) 

− Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut 

El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la persona –física o 

jurídica- a nom de la qual cal fer el rebut. 

Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer el rebut. Així es 

pot utilitzar la targeta que es tingui més a mà amb independència de qui s’acabi fent càrrec del cost i, per 

tant, sigui el titular del rebut corresponent. 

És un sistema totalment segur, sense que l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de les targetes. 

Data límit d’inscripció: fins el  3 de desembre (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades i 

s’ocuparan per ordre d’inscripció) 

• Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.  

• En els casos de no assistència sense avís el dia anterior, no es retornarà l’import. 
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