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1. Precedents1. Precedents
FormaciFormacióó inicial i primers treballsinicial i primers treballs
Exercici de la direcciExercici de la direccióó
Grup ICE d'OrganitzaciGrup ICE d'Organitzacióó i Gestii Gestióó
Tesi DoctoralTesi Doctoral
AccAccéés a la Universitats a la Universitat
FormaciFormacióó inicial i permanentinicial i permanent
Grup de GestiGrup de Gestióó dd’’Aula (99Aula (99--03)03)
Seminari Directors GironSeminari Directors Gironèès (02s (02--03)03)

2. GROC2. GROC
Com va nCom va nééixer?ixer?
El nomEl nom
ComposiciComposicióó: Qui?, Quants?: Qui?, Quants?

Voluntarietat. Obertura. Relacions Voluntarietat. Obertura. Relacions 
InvitaciInvitacióó / Sol/ Sol��licitudlicitud

Compromisos dels membresCompromisos dels membres
Llegir, matisar i efectuar propostesLlegir, matisar i efectuar propostes
Aportar  idees i exemples realsAportar  idees i exemples reals

Entitat jurEntitat juríídicadica

3. 3. Com treballem?Com treballem?
Trobada mensualTrobada mensual
SessiSessióó de debat + Comentari actualitatde debat + Comentari actualitat
Pluja dPluja d’’idees + Esquema base idees + Esquema base 

*Debats*Debats orientatsorientats
*Aportacions*Aportacions de centresde centres
* Document/material final* Document/material final

Treballs parcials que es debaten en el grupTreballs parcials que es debaten en el grup



4. Aspectes clau4. Aspectes clau
ElecciEleccióó del tema a treballardel tema a treballar
PlantejarPlantejar--lo des dlo des d’’una una 
““perspectiva de centreperspectiva de centre””

Llenguatge intelLlenguatge intel��ligibleligible
Requereix esforRequereix esforçç
CombinaciCombinacióó de les dimensionsde les dimensions

ttèècnica i relacionalcnica i relacional

5. Qu5. Quèè hem fet?hem fet?
www.joanteixido.orgwww.joanteixido.org

6. Difusi6. Difusióó del treballdel treball
FormaciFormacióó per encper encààrrecrrec
FormaciFormacióó adad--hochoc
Jornada de Directius EscolarsJornada de Directius Escolars
Trobada mensualTrobada mensual
Grup de DistribuciGrup de Distribucióó per per ee--mailmail
Articles a revistesArticles a revistes
InvestigacionsInvestigacions
PPààgina gina webweb
Membres virtuals        Membres virtuals        



7. El treball amb casos reals7. El treball amb casos reals
SignificativitatSignificativitat
DimensiDimensióó personal: dilemespersonal: dilemes
1. Exterioritzar1. Exterioritzar
2. Compartir 2. Compartir –– ContrastarContrastar
3. Entendre que no hi ha UNA soluci3. Entendre que no hi ha UNA solucióó
4. Adquirir h4. Adquirir hààbits de reflexibits de reflexióó i ani anààlisilisi
5. Construir5. Construir--se seguretats (discurs)se seguretats (discurs)

8. Alguns exemples8. Alguns exemples

99. Qu. Quèè som?som?
Seminari de millora professionalSeminari de millora professional
Grup dGrup d’’investigaciinvestigacióó
Agents de formaciAgents de formacióó
Sistematizadors de coneixement prSistematizadors de coneixement prààcticctic

10. El coordinador10. El coordinador
Factor clau del funcionamentFactor clau del funcionament
CompromCompromíís s –– autoexigautoexigèènciancia
GenerositatGenerositat
ReconeixementReconeixement--lideratge (acadlideratge (acadèèmic i mic i 
grupal)grupal)
Foment assumpciFoment assumpcióó de responsabilitatsde responsabilitats
Por quPor quèè ho faig?ho faig?



11. Com es percep des de 11. Com es percep des de 
diverses instdiverses instààncies ncies 
socials?socials?
Membres del grupMembres del grup
Directius en exerciciDirectius en exercici
AdministraciAdministracióó educativaeducativa
UniversitatUniversitat
Formadors de directiusFormadors de directius
A qui importa el que jo dic?A qui importa el que jo dic?
A qui importa el que jo faig?A qui importa el que jo faig?

12. Pot replicar12. Pot replicar--se el se el 
model?model?
Demanda de directius en exerciciDemanda de directius en exercici
AdequarAdequar--se a cada context (persones)se a cada context (persones)
Els fonaments i les circumstEls fonaments i les circumstàànciesncies
Autonomia. Respecte a la singularitatAutonomia. Respecte a la singularitat
Desenvolupament professional dels Desenvolupament professional dels 
coordinadors.coordinadors.


