Tots els indicis apunten que el curs 13-14 es veurà condicionat per la
precarietat persistent, que genera sovint paralitzacions, i per l’aprovació més
que probable de la LOMQE per part del govern de Madrid, llei que ha disparat
un fort debat ideològic de vegades més partidista que operatiu. En definitiva:
un panorama no especialment propici a la reflexió serena i pragmàtica.
Tanmateix, amb una altre punt de mira més afinat, podem descobrir la fina línia
no interrompuda, per part d’AXIA, de suport al desplegament de la Llei
d’Educació de Catalunya (LEC). Enmig d’un escenari de dubtes i crítiques al
voltant d’aquest desplegament, de vegades raonables i de vegades no tant,
AXIA ha produït al llarg del curs 12-13 un petita però eficaç bateria de jornades
tècniques i de formació amb un rumb prou transparent: la professionalització
de la direcció.
Sense defallir, doncs, malgrat el dificultós panorama previst per al curs 13-14,
AXIA ha dissenyat una nova jornada anual, ara sota el títol de “2013, cap a
quina direcció anem?”. La convocatòria, com sempre, s’adreça a totes
aquelles persones interessades en la direcció i la gestió de centres educatius,
en actiu o no, tant del sector públic com del sector privat. Aquesta XI Jornada
tindrà lloc el dijous 7 de novembre, en sessió de matí i tarda, a l’hotel
Barceló Sants de Barcelona.
El contingut de la jornada ha estat dissenyat amb l’objectiu d’aprofundir en les
línies a desenvolupar definides en el Manifest per la consolidació del nou
model directiu professional que Axia va presentar a la jornada de 2012:
•
•
•
•

una més alta capacitat de decisió de les direccions del centres
l’avaluació de la direcció i el seu reconeixement professional
la formació de directius
el procés de selecció de les direccions

En el decurs de la jornada, AXIA presentarà una declaració programàtica en
complir-se quatre anys de l’aprovació de la LEC.

Inscripció del 7 al 31 d’octubre: www.axia.cat
Preu (no inclou el dinar): 20 € persones associades a AXIA
40 € resta de públic
Hotel Barceló Sants (Plaça Països Catalans. Barcelona)

XI JORNADA

2013, CAP A QUINA DIRECCIÓ ANEM?

7 de novembre de 2013 - Hotel Barceló Sants (Plaça Països Catalans. Barcelona)
Horari
8:30 -9
9:00-10

10-11:30

Activitat

Ponents

Recepció i lliurament de la documentació
Inauguració

Irene Rigau - Honorable Consellera d’Ensenyament

Declaració programàtica d’AXIA

Ton Duif - President d’ESHA
Juanjo García - President d’AXIA

La selecció i l’avaluació de les direccions per al
Sr. Manuel Álvarez – Expert en lideratge i qualitat. Professor del Máster
lideratge fort i distribuït - encaix del model català en el Universitario en Dirección y Gestión de centros Educativos de la Universitat de Deusto
i membre de l’equip INNOVA
paradigma europeu
Moderador: Arturo Ramírez

11:30-12
12- 14

Pausa cafè
COORDINADOR: Joaquim Costa
Espais de debat simultanis
Pere Albertí – Director de l’Institut Montilivi de Girona, i Director Professional Docent
A- Estan preparades les direccions per al lideratge fort i
Àngels Cadena- Directora de l’Escola Mercè Rodoreda de Barcelona i Directora Professional
distribuït que necessiten els centres de cara al futur?
Docent
Àlex Letosa- Director de l’Institut Arquitecte Raspall de Cardedeu i alumne del curs de
l’EAPC- Curs de formació en direcció de centres educatius de 2012

Moderadora: Isabel Aparici

B- És possible treballar en el nou paradigma d’organització
escolar que avalen els estudis internacionals, basat en
l’autonomia, la direcció professional i l’avaluació de
resultats, en el marc actual d’austeritat?
14 -15:30
15:30 -16

Olga Quesada- Directora de l’Institut Esteve Terradas de Cornellà i alumna del curs de
l’EAPC- Curs de formació en direcció de centres educatius de 2011
Francesc Roca – Director de l’Institut Comte Rius de Tarragona
Cristóbal Sánchez – director de l’Escola Vila-Roja de Girona

Moderadora: Ma Antònia Sorde

Dinar

Joaquim Costa, Isabel Aparici i Ma Antònia Sorde
Posada en comú de les conclusions dels debats
simultanis
16 -17:30 La direcció de centre element clau per a la presa de
Jordi Garriga- Mestre i pedagog (URL), MBA (EADA) i Màster en Desenvolupament
decisions en la selecció de personal
Organitzacional i Consultoria de Processos (GR Institute de Tel-Aviv). Consultor en recursos
humans a e-MOTIVA.

Moderador: Aleix Gabarró
17:30
18:15

Presentació d’activitats d’AXIA
Cloenda

18:30 - Assemblea de socis

Joan Mateo – Secretari de Polítiques Educatives
Juanjo García - President d’AXIA

