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PONENTSPRESENTACIÓ

El Màrqueting Educatiu és una part de la gestió educativa que engloba el conjunt
d'activitats relacionades amb la imatge del centre i els processos de difusió de l'oferta
educativa i dels serveis, des de la captació d'alumnat fins a la fidelització de les
famílies. Aquest àmbit de la gestió ha passat de ser una moda a convertir-se en una
necessitat per diversos motius, com ara l'excés d'oferta educativa, el descens de la
natalitat, la crisi econòmica i unes famílies cada cop més curoses amb els centres on
volen portar els fills.
 
Enguany centrarem la Jornada de Màrqueting Educatiu en la captació de l'alumnat per
ajudar als centres en la reflexió de les accions que es realitzen actualment i conèixer-
ne altres que potser no se'ns han acudit però que podem realitzar adaptant-les al
nostre entorn.

PROGRAMA

CALENDARI

5 de novembre de 2021

HORARI
9.00 a 13.30h 

MODALITAT
Virtual

Àrea: Màrqueting educatiu

8a JORNADA MÀRQUETING EDUCATIU

LA CAPTACIÓ DE L'ALUMNAT.
REPTES PER A UN NOU ESCENARI

LLOC IMPARTICIÓ
Plataforma moodle i Zoom

Amb el patrocini de

Benvinguda i presentació de la Jornada
Meritxell Ruiz, Secretària de la FECC
La captació d’alumnat. Reptes per a un nou escenari. 
Eva Aguiló, responsable de l'Àrea pedagògica de la FECC

Repensar l’estratègia de màrqueting en un sector en transformació
Álvaro Vioque, Soci de mm4edu i professor del Dpt. Màrqueting ESADE

10.45h     Pausa - Café

I T I N E R A R I  1 I T I N E R A R I  2
Claus per gestionar
estratègicament les XXSS
Altres accions més enllà del dia D
L'entrevista perfecta

Patricia Butterini, EIM Consultores

“El repte de comunicar el teu
projecte educatiu” 

 
Breakout Edu amb el suport D'EPInstitut

Aprenentatges compartits. Bones experiències d'escoles per inspirar, 
dinamitzat per Teresa Bigordà, responsable de Recursos de l'Escola Pia de
Catalunya
Conclusions de la Jornada. Un nou full de ruta en la captació d’alumnat.
Gemma Latorre, Directora de l'Àrea de Projectes Educatius i Orientació
D'EP Institut

Cloenda de la Jornada

“El repte de comunicar el teu
projecte educatiu” 

 
Breakout Edu amb el suport D'EPInstitut

Claus per gestionar
estratègicament les XXSS
Altres accions més enllà del dia D
L'entrevista perfecta

Patricia Butterini, EIM Consultores

http://fecc.cat/
https://www.instagram.com/fundacioescolacristiana/
https://twitter.com/formacio_fecc?lang=es
https://mm4edu.com/
https://www.eimconsultores.com/
https://www.bigordasm.com/blog
https://www.dep.net/es/
https://www.dep.net/es/


INSCRIPCIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Podeu fer la inscripció clicant al següent enllaç:

Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció.
El dia anterior a la sessió rebreu per correu electrònic l’enllaç d’accés 

L’import d’aquesta jornada és de 60€ per a participants d'entitats adherides a la FECC i de 84€ per a altres cassos. 

Totes les targetes són vàlides. El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit com

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 la gestió, 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 la FECC es quedi cap registre de dades de les targetes.

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

d’inscripció) 

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

 

 
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2994

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA
 

escolacristiana.org
      Carrer dels Àngels 18, 6è. 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org | 93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20

DESTINATARIS

Responsables de comunicació i màrqueting dels equips de titularitat i de les escoles. També s’adreça a directius, coordinadors i
docents dels centres que puguin ajudar en la captació de l'alumnat.

http://www.escolacristiana.org/
mailto:fecc@escolacristiana.org
https://www.instagram.com/fundacioescolacristiana/
https://twitter.com/formacio_fecc?lang=es

