
CURS 9 ___________________“ORGANITZACIÓ EFICIENT 

PER L’APRENENTATGE EN UN CLIMA DE TREBALL ADEQUAT  

ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA 

 
La direcció del centre educatiu entoma, dia a dia, el repte de 

gestionar els recursos disponibles per a la prestació del servei 

educatiu de qualitat que mereixen els alumnes. L’estructura de 

l’organització del centre educatiu i el sistema de funcionament 

definit en ell és un dels elements clau per aconseguir la finalitat 

del centre, l’aprenentatge de tots els alumnes, de manera eficaç 

i eficient al mateix temps que generar un clima de treball 

estimulant per a tots els professionals que hi desenvolupen la 

seva tasca.  

Objectius 

 Identificar com el disseny organitzatiu del centre, la seva estructura funcional i els 

mecanismes interns de funcionament poden afavorir o frenar l'aprenentatge i el clima 

laboral. 

 Comprendre perquè, malgrat l'organització sembla impecable, sovint no funciona. 

 Enfortir el lideratge dels responsables del centre educatiu a partir de comprendre 

millor el seu rol en el marc de l'organització educativa 

 Conèixer com negociar amb els companys i famílies per assolir els reptes del projecte 
educatiu 

Continguts  

 Projecte educatiu i organització: 

Idees clares, estructures coherents  

La direcció per significats 

Propietat i gestió - públic/privat 

Del servei a la transformació 

 

 Lideratge i integració organitzativa: 

Integrar l’organització a través dels comandaments 

Fer fàcil i útil l’estratègia 

Procediments i protocols: Avantatges i riscos. 

Mesurar els resultats. 

 

 Com arribar a acords que impulsin el projecte educatiu: 

Estructures de poder als centres educatius 

Claus per a les negociacions 

Avaluar costos i valors 

 

 Per què no funciona?: 

La gestió de les diferències 

Promoció de l’autonomia 

Impulsar projectes de canvi 

La gestió del compromís 

 

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   

- 4 hores no presencials de treball individual   

 



Formador: Carles Mendieta 

Psicòleg, consultor en desenvolupament directiu. 

Soci de Singular Net Consulting, sl.  

Director del Postgrau en Habilitats Directives – EUNCET Business School/UPC i del 
Postgrau en Gestió i Desenvolupament del Talent a les Organitzacions – U. Vic-‐ U. 

Central de Catalunya. 

És autor del llibre “El valor del matís: Les dimensions del lideratge” (ed. Académica 

española) i coautor dels llibres “Ni tu ni jo: Com gestionar conflictes” (Editorial Graó), 

“IT en ti”  (Editorial Maikalili), “Como por arte de mágia. Los trucos del formador” 

(Editorial Graó), “Manual de Recursos  del Formador” (Ed. Océano). Coordinador del 

Monogràfic “Ciutat, Mediambient i Educació” editat per International Association of 

Educating Cities. Es autor de l’estudi “Projecte d’avaluació de la transferència en 

programes de desenvolupament directiu” guardonat amb el I “Premi a la innovació 

didàctica en la formació per l’ocupació de les Administracions Públiques” concedit per 

el Instituto Nacional de Administraciones Públicas de España. 

 

Calendari 
 Dates: 2, 9, 16 i 23 de febrer de 2016 

 Horari: 17:30 a 20:30 

 

Lloc de realització:  

 Escola d’Administració Pública de Catalunya, carrer Girona 20, Barcelona 

 

 

 35 places (mínim 25 inscripcions) 

Inscripció * 

Preu:  90 € socis d’ AXIA  

   130 € no socis 

Omplir el formulari de sol·licitud a la pàgina web: www.axia.cat abans del 28 de 

gener de 2016 

Notificació d’adjudicacions per correu electrònic personal el 29 de gener 

Pagament del curs: fins el 2 de febrer 

* 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: 

1- persones que hagin fet el curs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, PD 

2- socis en exercici de la direcció 

3- socis en exercici d’algun càrrec directiu 

4- socis que actualment no exerceixen cap càrrec directiu 

5- no socis en exercici de la direcció 

6- no socis en exercici d’algun càrrec directiu 

7- 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. 

 

 

http://www.axia.cat/

