
gener – juliol de 2016

Activitats realitzades per AXIA, associació de directius de l’educació pública de
Catalunya durant el primer semestre de l’any 2016.

● Reunió amb el  Sr. Ignasi Garcia Plata, Director General de Professorat i
Personal Docent. 3 de febrer de 2016.

La direcció de centre educatiu com a element estratègic.
L’impuls de la LEC.
El futur del decret de plantilles.

● Reunió amb el Sr. Antoni Llobet, Secretari de polítiques educatives. 11 de
febrer de 2016.

La LEC i el paper de les direccions de centre educatiu.
Selecció de la direcció.
Formació direcció de centre educatiu directiva.

● Reunió amb el  Sr. Lluís Font, President del Consell Escolar de Catalunya.
31 de març de 2016.

Reflexió  del  Consell  escolar  de  Catalunya  per  definir  les  línies
estratègiques de l’educació del nostre país.
Axia com associació professional en representació dels directors al
Consell Escolar de Catalunya.

● Assistència a l'Assemblea General d'ESHA a Ljubljana.8 i 9 d'abril de 2016

● Conversa directiva amb en Sr. Lluís Font, President del Consell Escolar
de  Catalunya.  18  de  maig  de  2016  on  tots  els  assistents  van  poder
debatre quin ha de ser el paper dels directors en el Consell Escolar de
Catalunya,  com  a  òrgan  consultiu  en  la  definició  de  les  polítiques
educatives i conversar al voltant del futur de l’educació al nostre país.

● Reunió amb Sra. Meritxell Ruiz, Hble. Consellera d’ensenyament. 3 de juny
de 2016

La direcció de centre educatiu en el marc actual del Departament
d'Ensenyament
Interlocució amb AXIA
 

● La Presidenta d’AXIA, la Sra. Isabel Sànchez entrevistada a l’edició vespre
de  Notícies en xarxa per parlar sobre la situació actual dels directors i
directores del nostre país. 21 de juny de 2016

● Pàgina web http  ://  axia  .  cat  /
Informacions rellevants del món educatiu. 
ESHA Magazine, Mach 2016, May 2016 i July 2016.
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● Formació AXIA
Mòduls 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i  9 del «Títol  d'Expert Universitari  en
Lideratge  i  direcció  de  centres  educatius»  en  col·laboració  amb
Blanquerna. 

Curs:  Funció  Pública:  present  i  reptes  de  l'organització
administrativa. Març  de 2016

1a visita de centre: Escola Sadako. 28 d’abril  de 2016. Curs “El
Projecte de direcció: eina de gestió per a la millora”

● Revisió i actualització del registre de les dades dels socis.

● III Escola d’estiu de les direccions de centres educatius
Malgrat que la pressió del moment d’incertesa política i social no ho fa
fàcil, AXIA, amb voluntat i compromís d’avançar en la professionalització
de les direccions, ha organitzat una nova edició de l'escola d'estiu de les
direccions de centres educatius,  abordant la dimensió emocional de la
direcció  de centres, amb la  finalitat  de  proporcionar  als  participants
eines  que  els  permetin  l’acompliment  de  la  tasca  directiva,  des  de  la
perspectiva de la gestió emocional.
L’autoconeixement,  el  control  de  l’estrès,  l’empatia,  l’assertivitat  i  la
resiliència han estat els elements treballats en els diferents tallers durant
els dies 6, 7 i 8 de juliol.

Finalment, ja anunciem el TERCER CONGRÉS NACIONAL DE LES DIRECCIONS
per al proper 17, 18 i 19 de novembre de 2016.
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