
 

 

αξια ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA 

La formació dels directors i directores en competències, capacitats i habilitats directives 
que els permeti desenvolupar les noves funcions i responsabilitats és una necessitat de 
primer ordre del nostre sistema educatiu. Axia organitza una oferta formativa orientada a 
aconseguir una nova direcció, altament qualificada, al servei de la ciutadania, 
compromesa amb l’aprenentatge de l’alumnat i amb la millora del seu rendiment 
acadèmic. 

Volem contribuir a preparar les direccions per a un lideratge fort i distribuït, que amb visió 
transformadora permeti la presa de decisions, en un context d’enfortiment institucional i 
de retiment de comptes. Aquesta formació pretén un canvi d’actitud en l’exercici de la 
direcció, dotant de les eines pedagògiques, organitzatives i de gestió pertinents perquè 
cada directiu pugui construir la seva identitat directiva i un projecte de direcció per 
atendre les necessitats i satisfer les expectatives dels alumnes, de les seves famílies i de 
la societat d’avui, amb visió de futur. 

 CURS_______El projecte de direcció : eina de gestió per a la millora_    

Axia presenta una nova edició del curs 
que té com a objectiu formar al 
professorat interessat en la direcció de 
centres en el disseny de projectes de 
gestió integral per a la millora de la 
organització educativa i per a la 
presentació al concurs de mèrits per a la 
selecció de directors de centres públics. 
 

 

 

• 20 hores -   4 sessions presencials de 3h – 17,30 a 20,30 - 

8 hores no presencials d’elaboració del projecte amb acompanyament  

• Dates: 26 de novembre, 3, 10 i 17 de desembre 

• Lloc de realització:  
Barcelona: Recinte de l’Escola Industrial - aula 2B-Edifici El Vagó. Carrer Urgell 187 
Tarragona: IMET (per confirmar) 
 
• 45 places/ edició 

• Preu d’inscripció: 40 € persones associades a AXIA  

       75 € persones no associades 

• Reconeixement de 20 hores de formació directiva pel Departament 
d’Ensenyament  

80% d’assistència a les sessions presencials 
Presentació del projecte 



 

• Contingut:  

o Normativa: coneixement i anàlisi de la normativa en relació a la funció 
directiva  

o El projecte de direcció- Construcció de la identitat directiva : concepte, funció, 
finalitat, singularitat 

o Finalitat de l’exercici de la direcció: Èxit educatiu - factors que condicionen 
l’èxit, àmbits d’intervenció de la direcció 

o Identificació de les Àrees Clau de Resultat del centre: capacitat d’intervenció, 
rellevància 

o Diagnosi: definició de la situació del centre, anàlisi de causes, detecció de 
pràctiques de referència internes: gestió del coneixement 

o Objectius: canvi -valor, oportunitat, viabilitat i operativitat-, formulació, 
coherència amb les ACR 

o Definició dels indicadors d’avaluació: vinculats als objectius PD, amb relació 
als indicadors de progrés (PEC) 

o Quadre de comandament: sistema integrat d’informació per a l’acció directiva: 
concepte, finalitat, utilització 

o Estratègies d’intervenció: en relació amb els objectius, nivells d’intervenció: 
aula, centre, ... 

o Concreció de les actuacions: seqüenciació, temporització, seguiment i 
avaluació  

o Proposta de l’estructura organitzativa: organigrama, assignació de funcions i 
responsabilitats, participació, mecanismes de coordinació, sistema 
d’informació i comunicació 

o Retiment de comptes: mecanismes de recollida d’informació i dades, 
processos d’anàlisi, acompliment del retiment de comptes 

o Autoregulació i avaluació de la tasca directiva i el seu PD a partir de la PGA i la 
Memòria Anual 

 

 

 

 

 

• Formadors:  

o Barcelona: Ignasi Llompart, Jesús Moral, Isabel Sánchez 

o Tarragona: Carles Mata, Alicia Fernández, Manel Ramon  

   

 
 

 
 

AXIA   secretaria@axia.cat   
Rambla Catalunya 8 - 08008 BARCELONA 


