
Direcció i Gestió de Centres Educatius 

Planificació i Calendari de Classes 2007-2008 

 

Data Tema Lliura-
ment 

 Febrer  
19 Presentació del Programa i del Treball de curs  
21 Reflexió a partir d’un director conegut. 3 coses que fa bé i 3 coses 

que fa malament. 
 

26 T 0. El centre com a organització: l’objecte de direcció 
Concreció Activitat 1 

 

28 Activitat del mes + CAEP  
 Març  

04 T 0 Organització, direcció, lideratge, gestió, administració, 
management.  Autoritat i poder. Aspectes conceptuals 

 

06 Guia per a l’elaboració del treball de curs. Anàlisi de la realitat d’un 
directiu 

 

11 TARDA PEDAGÒGICA  
13 Pràctica d’Aula núm 1. 

El treball quotidià d’un directiu. 
 

18 SETMANA SANTA  
20 SETMANA SANTA  
25 T 1.1. Bases de la direcció: naturalesa, necessitat, importància i 

complexitat 
 

 T 1.2. Teories i model directius. La direcció participativa.  
 Abril  

01 T.1.3. El model actual de direcció escolar Evolució del model de 
direcció des de la LODE fins la futura LEC.  
Debat sobre el model de direcció en base al treball lliurat prèviament 

Lliurament  
Activitat 1 

03 T.1.4. Accés i formació per a la direcció escolar.  
Concreció Activitat 2 

 

08 T.1.5. El projecte de direcció: el compromís amb la institució  
10 T 2.1.Característiques distintives  de l’activitat dels directius  
15 FESTA MAJOR de la UdG  
17 T 2.2. Caracterització i anàlisi de la feina directiva: dimensions de 

l’acció directiva. Tasques i rols (I) 
 

22 T 2.2. Caracterització i anàlisi de la feina directiva: dimensions de 
l’acció directiva. Tasques i rols (II) 

 

24 Competències professionals per a l’exercici de la direcció Lliurament 
Activitat 2 

25 Pràctica d’Aula núm 2. Conjuntament amb PiTE 
El treball quotidià d’un directiu. 

 

29 Intervenció dels directius dirigida a la millora de la convivència Lliurament 
Activitat 2 

 Maig  
1 FESTIU  
6 3.1. L’estil directiu. Aspectes conductuals i aspectes situacionals  
8 NO HI HAURÀ CLASSE  
 3.2. Els models situacionals: la Reixa de Direcció de Blake i Mouton  

15 4. Exposició treballs d’anàlisi de la realitat d’un directiu (45’ per grup)  
20 4. Exposició treballs d’anàlisi de la realitat d’un directiu (45’ per grup)  
22 4. Exposició treballs d’anàlisi de la realitat d’un directiu (45’ per grup)  
27 4. Exposició treballs d’anàlisi de la realitat d’un directiu (45’ per grup)  
29 Síntesi arran dels treballs exposats en dies anteriors  
 Juny  
3 Recuperació de classe dia 8-5-2008  
5 Dia per a la recuperació de classes  

 



 


