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CURS 7 ________________________“GESTIÓ EFECTIVA DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU”            

ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA 
 

La gestió de la comunicació en 
organitzacions del coneixement com són 
els centres educatius és un elements 
estratègic per afavorir un clima de treball 
adequat per a l'assoliment dels objectius 
institucionals, així com per a la promoció 
de les relacions del centre amb l'entorn.  
Objectius:  

 Conèixer les bases de la comunicació organitzativa  
 Identificar els diferents processos de comunicació en el centre educatiu 
 Adquirir habilitats per promoure estratègies de comunicació efectiva en el centre 

Contingut:  
 La comunicació organitzativa: Comunicacions, informació i comportament organitzatiu.  
 Dimensions formal e informal de la organització: La cultura de la organització.  
 Fonaments de la comunicació en centres educatius: el procés de comunicació, elements i funcions, barreres de la comunicació, xarxes de comunicació (formal i informal) i nivells de comunicació.  
 Tipologia de las comunicacions: segons el grau, segons la direcció, segons la relació amb el context, segons el canal utilitzat 
 La millora de la comunicació en los centres educatius: el Pla de Comunicació, diagnòstic de las necessitats comunicatives 
 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   Calendari 

 Dates: 14, 19, 21 i 28 de gener  Horari: 17:30 a 20:30  Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya. C/ Girona, 20 de Barcelona 
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   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 8 de gener de 2016 
Notificació d’adjudicacions per correu electrònic personal el 9 de febrer 
1. Pagament del curs: fins el 12 

* 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 algun mòdul del programa de Títol d’Expert Universitari en Lideratge i Direcció de Centres, en col·laboració amb Blanquerna 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. 


