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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 
* Identificar els trets específics de les organitzacions d’educació no formal en els aspectes organitzatius i 
de gestió. 
* Integrar els diversos coneixements sobre organització i gestió de centres educatius per obtenir un 
coneixement global de l’àrea. 
* Conèixer les variables que afecten els processos organitzatius i de direcció de centres educatius. 
* Aprendre l’ús i funcionament d’estratègies i tècniques sobre les Funcions Organitzatives. 
* Analitzar i aplicar estratègies organitzatives per a la dinamització institucional. 
* Identificar els àmbits d’intervenció i llurs possibilitats d’inserció professional.    
 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 
1. Aspectes generals: 
1.1. La organització factor condicionant de la societat actual 
1.2. Principis organitzatius i Educació No Formal 
1.3. Condicionants de la societat actual. Les polítiques socio-econòmiques i culturals 
1.4. Tipologies d’organitzacions d’educació no formal  
1.5. Aspectes diferencials: col•lectius específics, institucions d’adults, participació social, lleure, 
animació sòciocultural, formació i treball  
 
2. Intervenció organitzativa: 
2.1 Dinamització dels Plantejaments Institucionals 
- Projecte Educatiu, Projecte Formatiu, RRI 
- Programació general, Memòria 
      
2.2 Disseny d’estructures  
- Legislació en Educació No Formal  
- Gestió econòmica: Finançament i Pressupost 
 
3. Les funcions organitzatives. La direcció: 
3.1    Aspectes generals de la direcció d’institucions 
- Tècniques directives  
 
3.2 Les funcions organitzatives  
- Planificació 
- Distribució de funcions 
- Actuació 
- Coordinació 
- Innovació i Canvi institucional    
 
3. Avaluació 
 
Per obtenir la qualificació final el professor considerarà aquests indicadors:  
•L’assistència i participació a les classes i els seminaris de lectura  
•La qualitat del treball d’un projecte de gestió que reculli l’aplicació dels continguts i estratègies treballats 
durant el curs.  



•Superar una prova de caràcter general dels continguts de la matèria, especialment pel que fa a la lectura 
dels textos recomanats.  
 
Els estudiants que no puguin fer l’avaluació tal i com es proposa en aquest programa hauran de notificar-
ho a principi de curs al professor responsable i conjuntament definir un pla de treball alternatiu i 
personalitzat.  
   
4. Fonts d'informació bàsica 
 
El treball d’aquesta assignatura té presents les característiques del grup, dels propis estudiants i els 
objectius del curs, alhora que observa el Pla d’estudis de la Diplomatura i la resta de matèries de l’àrea de 
coneixement de Didàctica i Organització Educativa.  
Es proposa un model de treball organitzat en tres tipologies d’activitats que tenen com a eix central el 
procés d’aprenentatge dels estudiants segons les directrius del procés de convergència europea i 
l’aplicació dels ECTS.  
1) Desenvolupament a classe dels continguts del temari: exposicions, explicacions, casos, etc.  
2) Lectura i comentari d’una sèrie de lectures vinculades al contingut de la matèria.   
3) Elaboració d’un projecte de gestió que reculli l’aplicació dels continguts i estratègies treballats durant 
el curs. Aquest ha de ser planificat, executat i avaluat. El contingut del projecte el proposarà el professor a 
principi de curs.  
 
Aquest enfocament de la matèria implica l’assistència regular a classe, la participació activa, la lectura 
dels textos proposats, la implicació en el treball de curs i l’exposició oral dels resultats d’aquest treball. A 
principi de curs es definiran les línies de treball, el calendari i les dates de lliurament dels treballs, etc.  
Els estudiants que no puguin fer un seguiment regular de la metodologia del curs tal i com es proposa en 
aquest programa hauran de notificar-ho a principi de curs al professor responsable i conjuntament definir 
un pla de treball alternatiu i personalitzat.  
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