
Ara fa sis anys que AXIA va organitzar la 
celebració del Primer Congrés Nacional de 
les Direccions. En aquest interval de temps, 
s’han succeït fi tes clau com la promulgació 
de la Llei d’Educació de Catalunya (2009) i 
el desplegament de tres decrets bàsics (Au-
tonomia, Direccions i Provisió de Llocs de 
treball docents), al temps que s’han instal·lat 
entre nosaltres noves circumstàncies políti-
ques i socials de gran envergadura.

Per això, AXIA ha cregut oportú organitzar 
el Segon Congrés Nacional de Directors 
de Centres Educatius de Catalunya, sota 
el lema “La direcció: punt de suport  per 
moure l’educació”.

Dijous 20
16.30 - Acreditació i lliurament de material

17 -17.45 - Inauguració 
        Irene Rigau - Consellera d’Ensenyament
        Juanjo Garcia - President d’Axia
        Ton Duif - President d’ESHIA

17.45 – 18 – Actuació musical a càrrec dels 
alumnes de l’Escola Francesc Macià d’Òrrius

18 a 19.30 – Conferència
        Dirigir l’escola enredada
        Alfons Cornella
        President d’Infonomia/Co-society

modera Jacint Bassó

Divendres 21 
9 a 10.30 – Conferència
        Currículum de la formació directiva 
         Andy Buck
         Degà de la Leadership Faculty at Teaching (UK)
                                                                                modera Carme Negrillo

10,30 a 11 - cafè

11 a 12.30 – Espais de treball simultanis: L’escenari de la direcció després de cinc 
anys d’aprovació de la LEC: “llums i ombres” 

12.30 a 14 – Conferència
        Capacitat de decisió del director en un marc d’autonomia 
        Petra van Haren
        Presidenta l’associació AVS (associació de líders escolars d’Holanda)
                                                                                modera Jaume Prat

14 a 15.30 – dinar

15.30 a 17.15 – Conferència
         Ètica directiva: els valors del director com a servidor públic
         Gregorio Luri
         Mestre i professor. Doctor en fi losofi a, llicenciat en Ciències de l’Educació
                                                                                modera Ma Antònia Sorde

17.15 a 17.30 - Actuació musical a càrrec dels alumnes de l’Institut Manuel Zafra de 
Barcelona

17.30 a 18 – Posada en comú del treball dels espais de treball simultanis

18.30- Assemblea de socis

20.30- Sopar del Congrés
        Palau Falguera – Sant Feliu de Llobregat
Menú elaborat i servit pels alumnes de l’escola de restauració de l’Institut Miquel Dot de 
Sant Feliu de Llobregat
*L’organització posa a disposició dels assistents al sopar transport col·lectiu d’anada i 
tornada, que sortirà de l’estació de Sants a les 19,45

Dissabte 22 
9 a 11 – Taula rodona
          La simbiosi de la direcció amb els agents avaluadors  
          externs

Participen: director de centre públic, director de centre concertat, 
Inspecció d’Educació i Consell Superior d’Avaluació

Modera: Montse Jené (periodista)

11 a 11.30 – cafè

11.30 a 13.30 – Conferència fi nal
          L’avaluació de centre, palanca de canvi en mans de la 
          direcció
          Francesc Pedró
         UNESCO

modera Aleix Gabarró

13.30 a 14 – Conclusions i Cloenda
         Joan Mateo – Secretari de Polítiques Educatives
         Juanjo García – President d’Axia

Hotel Barceló Sants
Plaça dels Països Catalans, s/n 

08014 Barcelona

INSCRIPCIÓ: dóna dret a l’assistència a totes les sessions, als 
materials vinculats a les sessions, als serveis de cafè i al dinar del 
divendres 21 i s’ha de fer a: www.axia.cat

         - socis : 45 €
         - no socis: 80€
         - sopar (opcional): 45€ - inclou el transport al Palau Falguera

L’assistència al 80% de les sessions dóna dret al reconeixement 
del Departament d’Ensenyament de 15 hores de formació direc-
tiva.

“ La direcció, punt de 
suport per moure l’educació” 
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