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1. Descripció 

L’assignatura d’Organització del Centre Escolar és una assignatura introductòria que estudia 
el centre en la seva globalitat, s’ofereix en l’últim curs de la titulació i és la única que 
conjuntament amb les pràctiques de segon aborda el tema Organitzatiu. En el context actual 
pren especial rellevància donat la complexitat organitzativa que els escoles van adquirint i la 
creixent importància que es dóna a l’autonomia del centre.  

2. OBJECTIUS, CONTINGUTS I COMPETÈNCIES A ASSOLIR 

Objectius Continguts Competències que s’hi 
relacionen 

 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 les 
complexitats 
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.  

 Estar preparat per a 
assumir un rol actiu 
de l’organitzatiu 
escolar  

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 

 Capacitat de gestionar la 
informació i organitzar les 
dades les dades teòrico-
pràctiques. 

 Utilització del treball de 
grup cooperatiu. 

 Participació activa en 
resolució de conflictes a 
partir del coneixement i la 
pràctica d’assertivitat i 
empatia per 
comprendre’ls i 
resoldre’ls. 

  Capacitat d’interpretació 
de fenòmens socials. 

 Actitud oberta davant de 
la diversitat de situacions. 
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3. PLA DE TREBALL I HORES ESTIMADES 

Els temes s’introduiran amb intervencions expositives per part del professor, anàlisis de 
documents escrits o videogràfics i conferències. La informació necessària per conèixer els 
temes proposats s’obtindrà a partir de la bibliografia recomanada i de la recerca de 
documents. Es faran debats a l’aula per tal d’analitzar i valorar aquesta informació. 
L’aplicació dels coneixements adquirits es farà amb exercicis de simulació, estudi de casos i 
elaboració de projectes, pràctiques d’aula, cerca d’articles de revistes, etc. Aquests exercicis 
es lliuraran segons les especificacions de cada professor.  L’assistència i participació a 
classe, i la integració en un grup de treball són indispensables per poder seguir 
l’assignatura.  
 
Ensenyament i aprenentatge presencial:      
Exposició del professor, debat i reflexió sobre els temes. 
Treball dels alumnes en petit grup, posades en comú, seguiment per part 
del professor. 
Realització dels exàmens. 

30 hores 

Ensenyament i aprenentatge dirigit fora de l’aula (en grup):  
Resolució d’exercicis de simulació 
Resolució de casos. 
Elaboració de projectes. 
Lectura de la bibliografia complementària per elaborar els treballs 
proposats. 

20 hores 

Ensenyament i aprenentatge autònom (individual):  
Lectura de la bibliografia proposada per completar els temes  del 
programa. 
Estudi dels continguts que es tracten a classe. 
Feina individual de cada estudiant per preparar l’assignatura. 

25 hores 

TOTAL 75 hores 
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4. AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DELS APRENENTATGES 

Entenem que l’avaluació és quelcom que permet valorar la qualitat del treball 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  

A continuació presentem els barems que s’utilitzaran en l’avaluació de l’assignatura tenint en 
compte que per poder superar-la s’ha d’assolir al menys el 50% de cadascun dels apartats. 

 Activitats d’avaluació  

E/A 

PRESENCIAL 

Assistència, participació i implicació en les sessions 
presencials i tutories. 

Un examen al termini de l’assignatura. 

20% 

40% 

E/A  

DIRIGIT 

Realització i presentació dels treballs realitzats.  

40% 

 

5. MATERIALS 

Els mitjans i recursos didàctics a utilitzar estan en funció directa de la activitat a realitzar. Es 
poden pormenoritzar d’acord a la modalitat de treball presencial, dirigit o autònom. En el 
primer cas, treball presencial, es disposa de suficient varietat a l’aula (pissarra, 
retroproyector, equip informàtic, canó de vídeo, etc.) que s’activaran tant en les exposicions 
magistrals del professor com en les activitats de grup a l’aula.  

Per el treball dirigit els recursos seran la plataforma informàtica (que també serà utilitzada en 
el treball presencial) i els referents bibliogràfics. 

5.1 Materials didàctics 

• Pautes de treball per l’elaboració dels treballs de cadascun dels Blocs Temàtics. 

• Dossier transparències i Diapositives de Power Point utilitzades. 

• Pautes per l’elaboració de les diverses activitats plantejades a l’aula. 
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