
Direcció i Gestió de Centres Educatius 
Treball de Curs 
 
Objectius: 
a) Conèixer la realitat quotidiana de l'exercici de la direcció en una institució o 

servei educatiu 
b) Observar diverses concrecions i modalitats de direcció. 
c) Comparar el coneixement de diverses realitats 

Possibles parts del Treball 
1.- Context.  
Breu caracterització de l'organització: tipologia, a què es dedica, dimensions, 
història 
 
2.- La direcció i l'organització. 
Posició dels directiu en el conjunt de l'org: organigrama 
Denominació. Per què? 
Accés al càrrec directiu. De quina manera? Requisits per accedir-hi? Formació 
prèvia? En tenia? Cal? 
Com es duu a terme la funció directiva: unipersonal, en equip,  
 
3.- Funcions directives 
Funcions directives que li són assignades institucionalment: estatuts, 
reglament, legislació… 
Descripció i anàlisis: predominància. 
 
4.- Feina que duu a terme 
Breu descripció de les principals feines que duu a terme. 

Anàlisi de l'activitat quotidiana. 
Recull de les feines principals que duu a terme 
 

Característiques generals de la feina dels directius 
 Molt de treball a un ritme esgotador 
 Brevetat, varietat i fragmentarietat 
 Treball predominantment actiu (pocs moments per pensar-hi amb calma) 
 Predominància de l'activitat comunicativa (fonamentalment verbal) 
 Situació singular en l'organització: entre superiors i subordinats 
 Combinació de drets i deures: autoregulació de la pròpia tasca 
 
D'entre totes les feines que fa… 
 Quines considera més importants? Per què? 
 A quines dedica més temps? Per què? Ho troba justificat? Necessari? 
 Quines li agrada més fer? Per què? 
 Quines li agrada menys fer? Per què? 
 Hi ha feines que no fa, tot i que considera que hauria de fer-les? Per 
què? 
 Hi ha feines que no fa prou, que pensar que hauria de dedicar-s'hi més 
 Hi ha feines que fa, tot i que considera que no hauria de fer-les? Per 
què? 



 Quines són les que més li demanen/valoren els membres de l'equip 
educatiu? 
 Quines són les que més li demanen/valores els 
superiors/Administració/societat? 

Quines són les que més li demanen/valoren els destinataris/usuaris 
 

 5.- Estil directiu. Dimensió personal. 
Quins trets creus que defineixen la teva manera de fer com a directiu?  
 Quina concepció tens de la direcció? 
 
Ha canviat la visió que tens de la direcció des del moment que vas accedir-hi? 
 
Quines coses creus que "has après"/"has canviat"? Per què? 
 
Com et sents en l'exercici del càrrec directiu? Imatges/comparacions/matàfores. 
 
T'agrada fer de director/a? Que et motiva a ser-ne? Què t'aporta? 
 
6.- Altres aportacions que creguis rellevants/ 
Singularitats/Comentaris/Impressions. 


