ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
CURS 5 _____________________________________“Normativa educativa,
una eina per a la gestió eficaç del centre autònom”_______
El coneixement de la normativa de referència
en matèria educativa i de procediment
administratiu és imprescindible per al bon
exercici de les funcions directives i la presa de
decisions, en el marc d'autonomia que la LEC
atorga als directors dels centres educatius del
Servei d'Educació de Catalunya.

Objectiu del curs :
Conèixer la normativa que comporta el desenvolupament de les actuacions directives
en els centres educatius.
Identificar els objectius de sistema definits pel Departament d’Ensenyament i
relacionar-los amb el marc normatiu.
Prendre consciència de la importància del lideratge institucional en l’exercici de la
direcció com a representant de l’Administració en el centre.
Contingut:









El sistema educatiu a la LEC
Objectius de la LEC
El Servei d’Educació de Catalunya
Decrets que despleguen l’autonomia de centres i la nova direcció professional
Ordenació de la funció pública docent a la LEC
Marc normatiu general. Lleis i reglaments per a la funció pública (aspectes
disciplinaris), per als òrgans col•legiats (responsabilitats dels diferents òrgans
de govern)i per a l’exercici dels drets individuals.
Referents documentals per a l’organització i la gestió dels centres. Actes
administratius i recursos relacionats amb l’avaluació d’alumnes i normativa
d’avaluació, expedients disciplinaris (alumnat i personal del centre) i
matriculació.
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Formador: Alberto del Pozo
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la UB i catedràtic de grec. Ha ocupat durant els
darrers 30 anys diferents càrrecs en el Departament, relacionats amb la gestió del
personal docent: ha estat Cap de servei de Professorat de Batxillerat (19821987), Subdirector general de Professorat (1987-2000), Subdirector general de
Provisió i Definició de Llocs de Treball de (2000-2001), Subdirector general de
Relacions Laborals i Assumptes Socials (2001-2005), Subdirector general de
Gestió Econòmica i Selecció de Professorat (2005), Subdirector general de Gestió
de Personal Docent (2005-2011) i Director general de Professorat i Personal
docent (2011-2015).
És autor de diverses publicacions en especialitat de grec antic i també és autor de
normativa del sistema educatiu. Ha participat com a professor en cursos de
formació adreçats al personal del Departament d'Ensenyament.
Finalment, cal destacar que del Pozo va rebre l'any 2007 la "Cruz de Alfonso X el
Sabio" del Ministeri d'Educació per la seva tasca professional.
Avaluació:
- 80% d’assistència a les sessions presencials
- Qualificació d’assoliment d’objectius igual o superior a 5
Reconeixement de 16 hores de formació directiva pel Departament d’Ensenyament
(4 sessions presencials de 3h i 4 hores no presencials de treball individual)

Calendari: 3, 8, 10 i 17 de març de 2016. Horari: 17,30 a 20,30
Lloc de realització: Escola d’Administració Pública de Catalunya. Carrer Girona, 20
de Barcelona

Inscripció * 35 places (mínim 25 inscripcions)

Preu: 90 € socis d’ AXIA, 130 € no socis
1. Omplir el formulari d’inscripció a través de la pàgina web: www.axia.cat
abans del 25 de febrer de 2016
2. Notificació d’adjudicacions per correu electrònic personal el 27 de febrer
3. Pagament del curs: fins el 2 de març de 2016

* Segons l’experiència d’altres cursos, davant d’una possible demanda superior a l’oferta
de places, l’adjudicació es farà atenent al següent ordre:
1234567-

persones que hagin fet alguns dels mòduls del programa
socis en exercici de la direcció
socis en exercici d’algun càrrec directiu
socis que actualment no exerceixen cap càrrec directiu
no socis en exercici de la direcció
no socis en exercici d’algun càrrec directiu
no socis que actualment no exerceixen cap càrrec directiu

En cas de no arribar al mínim d’inscripcions es comunicarà la suspensió del curs per
correu personal a totes les persones que hagin enviat el formulari de sol·licitud.
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