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Sr. Lluís Monteis i Catot, director de l’Institut Antoni Pous i Argila  
Manlleu 
 
Distingit senyor, 
 
Ens plau adjuntar l’informe d’avaluació per contrast – fins a 300, de l’institut  Antoni Pous i 
Argila, segons el model d’Excel·lència Educativa e2cat, realitzat per l’equip avaluador 
designat per l’Associació Catalana per a l’Excel·lència, QUALIcat, el passat dia 7 de juny. 
 
Des de la nostra associació volem agrair-los la confiança depositada en el model e2cat i en 
els nostres serveis.  
 
Els felicitem molt sincerament per la feina que estan realitzant a l’Institut, pel seu compromís 
en l’educació i en tots els seus grups d’interès, molt especialment, els del seu territori, Manlleu   
i la seva àrea de influència, la qual cosa ha permès confirmar la puntuació de 300 punts 
e2cat,  tal com poden comprovar en l’informe d’avaluació adjunt. 
 
També volem destacar l’avenç important que està realitzant el seu centre en el camí de la 
millora contínua. 
 
Sabem molt bé que per als educadors, aquesta puntuació no és el més important. És un 
al·licient més, un repte, un indicador per superar. Però sí que tota l’avaluació, les seves eines 
i el seu informe els poden ajudar a ser una mica millors i guiar-los en aquest camí cap a 
l’excel·lència. Esperem que l’informe d’avaluació els sigui entenedor i útil  en aquesta tasca de 
superació i millora contínua. 
 
Adjuntem, també, el segell acreditatiu de QUALIcat  que us reconeix com a centre amb 
compromís d’Excel·lència.  Aquest segell té una vigència de 3 anys, prorrogable a 4 per 
treballar en la renovació, i el poden utilitzar en tots els seus comunicats i documents durant 
aquest període, amb la condició d’estar al corrent dels seus compromisos amb QUALIcat. El 
segell es pot renovar sempre que es vulgui o esperar a complir el període establert. 
 
El diploma acreditatiu i el reconeixement públic per part de QUALIcat serà durant la propera 
Jornada d’Excel·lència a l’Educació. 
 
Enhorabona, felicitacions a tot el claustre. Estem a la vostra disposició, la nostra motivació 
com associació només és una: establir reptes als nostres centres per ser cada vegada millors, 
és a dir, excel·lents.  
 
 
 
 
 
 
Pere Canyadell i Vilella 
President 
Barcelona, 18 de juny de 2018 
 
 
 
 
Nota:  Per qualsevol consulta en relació a l’Informe, no dubteu a adreçar-vos a l’avaluador en cap. 
 


