
 
FORMACIÓ INICIAL:  

POSTGRAU EN  GESTIÓ I 
DIRECCIÓ 

D’ORGANITZACIONS 
EDUCATIVES.                  

GEDIOE-in                         
Curs 2018-19  

(Títol UdL) 
 

 

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, A Franco, teo Martínez, German 
Tarrós, Rosa Miralles, 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:35ECTS = 875h 
 
Preu 
1.600€  
 

PROGRAMA 

Presentació 

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 la RESOLUCIÓ ENS/1468/2018, de 27 de juny, per la qual 
s'estableixen les competències dels programes de formació inici-
al i d'actualització de les competències per a l'exercici de la fun-
ció directiva; les característiques dels cursos de formació inicial i 
el d'actualització de les competències per a l'exercici de la funció 
directiva, i els procediments per a la validació i el reconeixement 
de formació impartida per les universitats per a l'exercici de la 
funció directiva s’obre un nou escenari que implica un ajusta-
ment del postgrau GEDIOE en aquells aspectes que des del De-
partament d’Ensenyament es consideren importants 

EDO-UdL  http://www.edo.udl.cat/) , com a responsable del 
postgrau, ha volgut  també, retocar aquells aspectes que ajuden  
a aconseguir l’excel·lència en aquesta nova edició, amb propos-
tes molt més pràctiques, tallers que relacionen teoria i pràctica i 
material específics desenvolupat pel postgrau  

Objectius 

-Adquirir i consolidar competències professionals relacionades 
amb el lideratge pedagògic als centres educatius i organitzacions 
educatives 
-Capacitar en el coneixement i la pràctica de  les tècniques bàsi-
ques de gestió als centres educatius i organitzacions educatives 
-Capacitar en el lideratge del canvi i la millora 
En resum es pretén adquirir competències, capacitats i habilitats 
directives  bàsiques en l’exercici en entorns professionals .  

A qui va adreçat 

Directius en exercici i altres persones amb responsabilitats en 
l’organització i gestió de d’organitzacions educatives vinculades 
a sistemes reglats de formació: centres d'educació infantil, pri-
mària, secundària, formació professional o similars, tant de titu-
laritat privada com pública, serveis educatius, etc. 
En general per a  docents en actiu que vulguin accedir a la funció 
directiva. 
(Es reservarà un  20% de les places per a titulats en Educació que 
vulguin ampliar la seva formació, percentatge que es pot ampliar 
en funció de la demanda ) 
 

Durada 

875h hores (35 CTS) 

 
 

Més informació i 

preinscripció/matriculació: 

Del 31/10/2019 al 20/12/2019 

 

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- 

 

Inici: 12 de gener de 2019 

Finalització de la docència: 18 de maig de 

2019 

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


Calendari GEDIOE-in 
 

Divendres de 18-21h 
Dissabtes de 9-14h 
Inici docència 12de gener de 2019 
Finalitza la docència : 18 de maig de 2019 
Entrega del Projecte de Direcció: 27 de maig de 2019 
Defensa del PdD:  del 31 demaig al 8 de juny de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Programa 
Mòdul 1: Les Organitzacions Educatives en el marc  de les políti-
ques educatives: la seva organització i  gestió (6ECTs) 
Mòdul 2: La direcció LIDER en les Organitzacions Educatives (5 
ECTs) 
Mòdul 3: Marc normatiu bàsic per l’exercici de la direcció (6ECTS) 
Mòdul 4: Lideratge Pedagògic (3ECTS) 
Mòdul 5: L’Avaluació de la Qualitat del servei (5 ECTs) 
Mòdul 6: Liderar el canvi i la transformació (6ECTs) 
Mòdul 7: Projecte de Direcció (4 ECTs) 
 
 
Modalitat Semipresencial:  35ECTS = 785h 
Semipresencial 
40%  (350h ) Activitats amb el professorat. Hores lectives 
60%  (525h) treball autònom de l’alumne  
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. 
El Treball Final serà tutoritzat individualment 
 

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 31/10/2019 al 20/12/2019 

Avaluació 
Els Mòduls 1,2,3,4,5,6 finalitzaran amb un Activitat d’Aplicació 
que es realitzarà de forma individual. 
El Mòdul 7è consistirà en la realització del Projecte de Direcció 
personalitzat i contextualitzat en un centre educatiu real 
Aquest Projecte de Direcció serà tutoritzat durant tot el curs a 
nivell individual  
 

http://www.edo.udl.cat/
mailto:edo@pip.udl.cat

