
 

 

Durant el III Congrés Nacional de Directors de Catalunya celebrat el 

passat mes de febrer AXIA va proposar un nou debat en sintonia amb 

l’evolució del fet educatiu en el nostre país i la demanda que en fa la 

societat, comporta la ineluctable transformació de les escoles i instituts 

En el decurs del congrés es va tractar quin hauria de ser el paper del 

director del centre i de l’equip directiu en la innovació i quin fóra el millor 

model de director per liderar el canvi als nostres centres. 

Les aportacions dels assistents es van focalitzar també a repensar i 

identificar nous estils de lideratge que donessin resposta a les necessitats 

dels alumnes, dels docents i de les famílies. 

Fruit d’aquest debat, en les conclusions del congrés es recollia la 

necessitat d’una direcció de centres amb capacitat de lideratge de la 

innovació; una direcció amb una visió transformadora i renovadora dels 

centres, per poder aconseguir una educació cohesionada, equitativa i 

excel·lent al servei de l’aprenentatge de tot l’alumnat, atesos segons les 

seves necessitats i les seves aptituds, amb oportunitats per a tots, per als 

més delicats, per als més fràgils i per als més excel·lents. 

Amb la finalitat de donar resposta a aquesta realitat, AXIA presenta la 

IV Escola d’Estiu de Directors sota el títol:  

Lideratge innovador: team coach 

Dimecres 5 de juliol 

 

9:00 _____________________________________ Inauguració 

Consellera d’Ensenyament (pendent de confirmació)  

9:30 _____________________________ Conferència inaugural 

Lideratge innovador 
Pere Rosales: Fundador i CEO d’ INUSUAL. Van començar a Barcelona el 
1997 como una comunitat de professionals innovadors. Avui són una 
empresa global de serveis d’innovació que ajuda a persones i organitzacions 
a aconseguir el seu màxim potencial. Convençuts que les organitzacions ja 

no necessiten Recursos Humans, si no Humans amb Recursos. 
Treballa en projectes on és clau aplicar la creativitat i la innovació al 
desenvolupament professional i organitzacional.  
És membre de la International Academy of Digital Arts and Sciences, Official 
Ambassador dels Webby Awards a Espanya i de “Lovie Awards” a 

Europa. Ha estat jurat en els Premis Imán, NewYork Festivals, Laus, El 
Sol i Art Directors Club of Europe 

11:00 _______________________________________ descans 

11:30 a 14:00 __________________________________ tallers* 

 

 

Dijous 6 de juliol 

 

9:00 _________________________________________ tallers* 

11:00 _______________________________________  descans 

11:30 a 14:00 __________________________________ tallers*  

 

 

Divendres 7 de juliol 

 

9:00 _________________________________________ tallers* 

11:00 _______________________________________  descans 

11:30 ________________________________________ tallers * 

13:30 ________________________________________ cloenda 

 

 * Tallers per a l’adquisició de tècniques de coaching a càrrec de 
Fèlix Ortiz i l’equip d’Active Results: 
- escolta activa 

- presa de consciència 
- la conversa de coaching 
- feedback pel creixement 
- pla d’acció 
- comunicació efectiva 
- ... 

Inscripció: socis 85€  / no socis 125€ 
 
Activitat de 15h de formació directiva 
reconeguda pel Departament d’Ensenyament  

http://inusual.com/
http://iadas.net/membership.php#R
http://www.webbyawards.com/
http://www.fecemd.org/iman.asp
http://www.midasawards.com/
http://www.adg-fad.org/laus.php?pg=home
http://www.elsolfestival.com/
http://www.elsolfestival.com/
http://www.adcecreative.org/

