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WEB Y XARXES SOCIALS

 
A Catalunya, la Llei Catalana d?Educació va establir les
bases per a la professionalització de la direcció que,
posteriorment, ha estat desenvolupades als Decrets
102/2010 d'Autonomia de Centres i 155/2010, de la
direcció dels centres educatius públics i del personal
directiu professional docent. Un dels elements claus per
a una professionalització és la formació.
Des de la UdL, l'equip de recerca EDO-UdL dirigit per la
Dra Isabel del Arco, vol apropar als millors experts en
temes de direcció de centres educatius i oferir
d'aquesta forma una de les propostes en formació de
directius, més innovadora i a l'hora ajustada a les
demandes i reptes als que s'enfronten les
direccions dels centres educatius del segle XXI.
El curs 2018-19 es dona continuïtat al GEDIOE en una 6a
edició. Es pot afirmar que el GEDIOE està consolidat
com a formació inicial de directius d'organitzacions
educatives a la UdL. Les darreres 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 especialitzada que desenvolupi les
competències directives i que permeti a les persones
que dirigeixen organitzacions educatives liderar
processos de canvi i millora cap a l'excel·lència en la
qualitat en els resultats de l'organització i dels
aprenentatges dels alumnes. 
El curs està validat pel Departament d'Educació a
efectes de formació per a l?exercici de la direcció de
centres educatius.
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OBJECTIUS
1.- Adquirir i consolidar competències
professionals relacionades amb el lideratge
pedagògic als centres educatius i
organitzacions educatives
2.- Capacitar en el coneixement i la pràctica de
les tècniques bàsi-ques de gestió als centres
educatius i organitzacions educatives.
3.- 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 .
 
 

PROFESSORAT
Miralles, Rosa Mª (Dept. d'Educació), Antúnez,
Serafín (UB), del Arco, Isabel (UdL), Gairín,
Joaquín (UAB), Martínez, Teo (Dept. d'Educació),
Serentill, Josep (Dept. d'Educació), Silva, Patricia
(UdL), Camats, Ramón (UdL), Tarrós, German
(Dept. d'Educació), Berengueras, M. Mercè
(Dept. d'Educació), Pedrós, Estefania (Dept.
d'Educació), García Plata, Ignasi (Dept.
d’Educació), Sánchez, Raquel (Dept. d’Educació),
Serra, Magi (Dept. d'Educació), Alabart, Ramon
(URV), Clavera, Francesc (Dept. d'Educació),
Flores, Òscar (UdL), Franco, Anna Mª (Dept
d'Educació), Sara Cabello (Dept. d'Educació),
Vera, Josep Ma (Dept. d'Educació).chez, Sra.
Sara Cabello i Sr. M. Serra .
A més, directors/es en exercici ens presentaran
models de pràctiques de referència i projectes
innovadors de gestió i direcció.

Durada
750h hores (30 ECTS)

(import calculat segons l’import mínim per
l’ECTS establert per la UdL)

 
Modalitat

Semipresencial
 
 

Preu
1600€

 
 
 

 
 

MÒDULS DEL POSTGRAU
Mòdul 1: Les Organitzacions Educatives i la seva

gestió: Centres i Serveis (7ECTs)
Mòdul 2: La direcció LÍDER en les

Organitzacions Educatives (5 ECTs)
Mòdul 3: L’Avaluació de la Qualitat del servei (5

ECTs)
Mòdul 4: Liderar el canvi (5ECTs)

Mòdul 5: Projecte de Direcció (8 ECTs)

 
La Projecte de Direcció (PdD)   es realitzarà de
forma tutoritzada durant tot el postgrau i
s'haurà de defensar davant un tribunal.

 
 
 

FORMACIÓ RECONEGUDA
 

Curs validat pel Departament d'Educació
segons la Resolució de 10 de novembre de
2015 a efectes de formació per a l'exercici
de la direcció de centres educatius públics.
Certificat de Postgrau.

 
 

ADREÇAT A
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)

 
 


