
 
Curs 2007-08   Codi :21975     Assignatura : Organització del Centre Escolar  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Programa Comú a les titulacions de Mestre: troncal , 1r i 2on sem, 2on i 3er curs, 4 crèdits (3,5 ECTS) 
 
 
Departament: Pedagogia Aplicada 
Professors: Carme Armengol, Maria del Mar Durán, Mònica Feixas, Marita Navarro, Carme Tolosana  
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
• Conèixer i analitzar des d'una visió general els components que configuren el centre escolar com 
a organització.  
• Conèixer la importància d’una organització eficaç per al bon funcionament de l’escola 
democràtica i laica.  
• Analitzar els problemes generals que afecten a l’organització de les institucions educatives.  
• Fomentar l’observació, la interpretació, anàlisis  i avaluació de fets de la realitat organitzativa 
dels centres.              
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. L’organització escolar com a àmbit d’estudi.  
      1.1 L’escola com a organització.  
      1.2 El context polític administratiu: l’autonomia de centres.  
 
2. Els plantejaments institucionals en el centre educatiu.  
      2.1   Documents que el configuren i relació que s’estableixen entre ells. 
      2.2.   Els plantejaments institucionals a llarg termini 
      2.3    Els plantejaments institucionals a curt termini 
 
3. Les estructures organitzatives   
      3.1  L’estructura dels Recursos Humans: l‘estructura Vertical, l’estructura Horitzontal, els Òrgans 
Staff 
      3.2    L’estructuració dels Recursos Materials: Arquitectura escolar, Mobiliari i l’equipament escolar 
      3.3  L’estructuració dels Recursos Funcionals: L’organització del temps, El pressupost 
 
4. El Sistema de Relacions  
      4.1   La participació i la presa de decisions.  
      4.2   La Informació i la Comunicació.  
      4.3   La resolució de conflictes  
      4.4    La Cultura i el Clima Institucionals  
 
3. Avaluació 
Entenem que l’avaluació és quelcom que permet valorar la qualitat de l'aprenentatge que ha realitzat 
l’estudiant. També ens permet prendre la decisió sobre l’oportunitat de superar o no l’assignatura. En el 
cas d’aquesta assignatura es tindran en compte els següents criteris: 
 
• L’assistència i participació de forma activa a les classes  
• La qualitat dels  treballs i pràctiques elaborades  
• Superar una prova de caràcter general i escrit dels continguts de la matèria 
  
Els barems que s’utilitzaran en l’avaluació de l’assignatura poden estar subjectes al criteri de cada 
professora, si bé orientativament poden ser els següents: 
 
E/A PRESENCIAL 
 � Assistència, participació i implicació en les sessions presencials i tutories. 10%   
              � Un examen al termini de l’assignatura. 40% 
E/A DIRIGIT 
 � Realització i presentació dels treballs realitzats. 50% 
Per poder superar-la s'ha d'assolir al menys el 50% de cadascun dels apartats. 
   



4. Fonts d'informació bàsica 
 
L'estudiant seguirà un manual de referència: 
 
ARMENGOL, C.; FEIXAS, M. i PALLARÈS, R.M. (2003): Seguint el fil de l’organització. Servei de 
Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
A més a més se li facilitaran: 
� Pautes per l’elaboració dels treballs de cadascun dels Blocs Temàtics. 
� Dossier de transparències i diapositives de power point utilitzades. 
� Pautes per l’elaboració de les diverses activitats plantejades a l’aula. 
 
Alguns professors utilitzen el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants trobaran materials 
(articles de lectura, guions de treball, enllaços d'interès,...) que els ajudaran a confeccionar els treballs en 
grup i/o els treballs individuals). 
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