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Professorat 
Dr. Joaquín Gairín, Dr. Serafín Antúnez,  Sr. Josep Mª Vera, 
Sra M.Mercè Berengueras, Sr. Josep Serentill, Dra. Isabel del 
Arco, Sr Jose Ignacio Garcia, Dr Oscar Flores,Dra Blanca Pa-
tricia Silva, Dr JR Alabart, Sr. Francesc Clavera  i Sr. M. Serra 
A més, directors/es en exercici ens presentaran models de 
pràctiques de referència i projectes innovadors de gestió i 
direcció. 
 
Modalitat 
Semipresencial:30 ECTS = 750h 
 
Preu 
1.500€  
 

PROGRAMA 

Presentació 

El curs 2016-17 es dona continuïtat al GEDIOE en una quarta 
edició. 

Es pot afirmar que el GEDIOE està consolidat com a formació 
inicial de directius d’organitzacions educatives a la UdL. Les dar-
reres edicions, valorades molt satisfactòriament pels estudiants, 
constitueixen una base sòlida de la present  proposta. 

Amb el GEDIOE es fa una aposta per una formació inicial especi-
alitzada que desenvolupi  les competències directives i que per-
meti a les persones que dirigeixen organitzacions educatives 
liderar processos de canvi i millora cap a l’excel·lència en la qua-
litat en els resultats de l’organització i dels aprenentatges dels 
alumnes.  

Objectius 

-Adquirir i consolidar competències bàsiques de lideratge peda-
gògic als centres educatius. 
-Capacitar en el coneixement i la pràctica de  les tècniques bàsi-
ques de gestió als centres educatius. 
- Capacitar en el lideratge del canvi 
En resum es pretén adquirir habilitats directives  bàsiques en 
l’exercici en entorns professional  

A qui va adreçat 

Directius en exercici i altres persones amb responsabilitats en 
l’organització i gestió de centres i serveis educatius vinculats a 
sistemes reglats de formació: centres d'educació infantil, primà-
ria, secundària, formació professional o similars, tant de titulari-
tat privada com pública. 

També per a docents en actiu que vulguin accedir a la funció 
directiva. 

Títol 

POSTGRAU en Gestió i Direcció d’Organitzacions Educatives 
(GEDIOE) 

Durada 

750 hores (30 ECTS) 

Nombre de places 

Màxim 40 places (Se’n reservarà un  20% per 
a titulats en  Educació). 

GEDIOE (Títol UdL) 
Validat pel Departament d’Ensenya-
ment. Resolució 10/11/2015 
 
 

Més informació i 

preinscripció/matriculació: 

Del 1/10/2016 al 20/12/2016 

http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/1500 

Telèfon: EDO-UdL:  
973 70 33 74 
973 70 65 75 
973 70 33 72 

Direcció electrònica: edo@pip.udl.cat 

POSTGRAU EN GESTIÓ I DIRECCIÓ 

D’ORGANITZACIONS EDUCATIVES  

(GEDIOE- 4a Ed.) 

 

Inici: 13 de gener de 2017 

Finalització de la docència: 20 de maig de 

2017 

Curs Validat pel Departament d’Ensenyament Segons 

Resolució de 10 de novembre de 2015 a efectes de 

formació per a  l’exercici de la direcció de centres 

educatius públics 

mailto:edo@pip.udl.cat


 

Mòdul 3:L’Avaluació de la Qualitat del servei 
Marc legal sobre l’avaluació de la qualitat als centres educatius  
Els paràmetres de qualitat en educació 
L’avaluació i el retiment de comptes  de l’organització:  
El disseny avaluatiu: formulació i ús d’indicadors 
Avaluació del projecte educatiu: projecte de direcció. Pla estratègic. 
L’avaluació del actors dels procés d’E/A: estratègies d’acció 
Procés de seguiment, avaluació i plans de millora. 
Impacte del procés d’avaluació 
Models i Exemples de bones pràctiques  
 
Mòdul 4:Liderar el canvi 
Liderar el canvi des de la participació i la vinculació amb l’entorn: 
La participació de la comunitat  educativa: plans d’entorn, comuni-
tats d’aprenentatge, escoles obertes. 
Els processos participatius i l’autonomia dels centres 
L'autonomia de centre com a factor potenciador de projectes edu-
catius propis i diferenciats. 
El projecte educatiu com a nucli de l'autonomia. 
Innovació: cap a l’Excel·lència Educativa. Exemples de Projectes 
d’Innovació Educativa 
El paper de les TICs en el procés educatiu 
TICS com a recurs i com a suport 
Les TICs al procés d’E/A. Un recurs per a la innovació 
Models i Exemples de bones pràctiques  
 
Mòdul 5:Projecte de Direcció . 
 

————————————————— 

Modalitat Semipresencial:  30 ECTS = 750h 
Semipresencial 
40% de les hores lectives presencials (130h lectives presencials, la 
resta tutoritzades via on-line fins a les 300 hores amb l’atenció de 
professorat) 
450 h de treball de l’estudiant 
En les tutories on-line s’atendrà a les activitats que prèviament 
s’han plantejat als estudiants per tal que les puguin fer mitjançant la 
plataforma virtual. 

GEDIOE  4a Ed.(Títol UdL) 
 
 

Durada i Calendari 
Divendres de 18-21h 
Dissabtes de 9-14h 
Inici docència 13 de gener de 2017 
Finalitza la docència : 20 de maig de 2017 
Entrega del Projecte de Direcció: 26 de maig de 2017 
Defensa del PdD:  2, 3,49 i 10 de juny de 2017 
 
Programa 
Mòdul 1:Organitzacions Educatives i la seva gestió: Centres i 
Serveis  
Marc legal actual a Catalunya, l’Estat i Europa: la direcció d’Orga-
nitzacions Educatives (Centres i Serveis) 
La funció directiva en les organitzacions educatives: models 
Significat i diferències entre el lideratge i la gestió.  
Organitzar i establiment de les línies estratègiques del centre: 
Projecte estratègic de centre: gestió de la planificació, alineament 
amb el Projecte de Direcció 
Gestionar els centres educatius. 
La Comunitat Educativa: direcció i relació amb les famílies: 
Marc legal: els Òrgans Col·legiats i la seva  
casuística.  Funcions i competències actuals 
derivades de la LOMCE. Models de direcció. 
 Models i Exemples de bones pràctiques 
 
Mòdul 2: La direcció LÍDER en les Organitzacions Educatives 
Principis  i tipus de lideratge. El lideratge pedagògic. Marc legal: 
imatge i comunicació externa, drets i deures del personal. Proces-
sos participatius i autonomia de centres.  
El talent i / o les fortaleses: com distingir-les i com desenvolupar-
les. Diferents perfils segons les fortaleses. 
Obstacles per desenvolupar les fortaleses 
El lideratge i distribució de les tasques en funció a les fortaleses a 
comunicació en l’organització: 
Models i Exemples de bones pràctiques  
 

Validat pel Departament 
d´Ensenyament de la Gene-

ralitat de Catalunya. Resol 
10/11/2015 

 

Direcció: Dra. Isabel del Arco  Bravo 
Coordinació acadèmica: Equip EDO - UdL 

www.edo.udl.cat 

Telèfon: EDO-UdL:  
973 70 33 74 
973 70 65 75 
973 70 33 72 

Direcció electrònica: edo@pip.udl.cat 

Més informació i preinscripció/
matriculació: 

Del 1/10/2016 al 20/12/2016 

GEDIOE  4a Ed.(Títol UdL) 
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