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OBJECTIUS
– Conèixer els fonaments de l’organització de
centres educatius.
– Identificar, analitzar i desenvolupar competències directives.
– Promoure la construcció de lideratge educatiu a partir de la intervenció en dilemes
quotidians.
A QUI S’ADREÇA
– A càrrecs directius i càrrecs de coordinació
de centres i serveis educatius.
– A docents i altres professionals de l’educació
interessats en l’assumpció de funcions directives.
– A persones interessades en conèixer i comprendre les peculiaritats de l’organització i la
direcció.
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DIPLOMA DE POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE CENTRES I SERVEIS
EDUCATIUS
(codi: 121003)
PROGRAMA
– La funció directiva: naturalesa, evolució i trets distintius.
– El context de l’acció directiva: societat, sistema educatiu i escola.
– L’organització del funcionament quotidià d’una escola, institut, ZER,
CEE, EA, etc.
– Clima escolar i relacions humanes: participació, comunicació, conflicte…
– Desenvolupament personal per a l’exercici del càrrec: la construcció de lideratge.
– Gènesi, planificació i implementació d’accions de millora: el projecte de direcció.
DIRECCIÓ
– Joan Teixidó Saballs. Professor titular d’Organització Escolar a
la Universitat de Girona. Expert en direcció de centres educatius.
Director del Grup de Recerca en Organització de Centres (GROC).
DURADA I CALENDARI
30 ECTS* / 752 h (152 h lectives, 100 h de treball pràctic i 500 h de dedicació de l’estudiant).

*Els ECTS (European Credit Transfer System) fan referència al
temps teòric que inverteix un estudiant per completar l’estudi
(classes, estudi personal, treballs, exàmens, etc.).
Del 29 de novembre de 2012 al 17 de maig de 2013
Horari: dijous i divendres de 17 a 21 h
LLOC DE REALITZACIÓ
Universitat de Girona
PREU
1.200 €* (o des de 114’03 €/mes**)
* Inclou una assegurança d’accidents de 13,50 €. No inclou les taxes
d’expedició del títol de la UdG.
** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.
REQUISITS D’ADMISSIÓ
– Formació en organització i gestió.
– Experiència en direcció de centres i serveis educatius.
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Preinscripció: de l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs.
Matrícula: fins a 20 dies abans de l’inici del curs.

Edifici Mercadal
Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 · 17001 Girona - Tel.: 972 210 299
A/e: info.fundacioif@udg.edu - www.fundacioudg.org
bloc.fundacioudg.org - www.facebook.com/FundacioUdG

