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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
Coneixer i analitzar els components organizatius que es donen en les institucions de formació 
Comprendre el caracter sistemic i global que caracteritza el funcionament i la intervenció en les 
organizacions 
Analitzar els problemes generals que afecten a l’organització de les institucions educatives 
Aprendre a observar, recollir, interpretar i evaluar, fets de la realitat organitzativa dels centres de 
formació   . 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Fonamentació teorica 
a. L’organització com a objecte d’estudi. L’escola com organització 
b. Els condicionaments normatius i contextuals 
c. Les concepcions sobre les organizacions 
2. Els objectius 
a. Els plantejaments institucionals a llarg termini 
b. Els plantejaments institucionals a curt termini 
3. L’estructura organitzativa 
a. L’estructuració dels recursos humans 
b. L’estructuració dels recursos materials 
c. L’estructuració dels recursos funcionals 
4. El sistema relacional 
a. La participació i la prensa de decisions 
b. La informació i la comunicació 
c. La conducció de reunions 
d. La resolució de conflictos 
e. La cultura i el clima organizacionals 
 
3. Avaluació 
El portafoli conté: les activitats individuals i grupals realizates despres de cada bloc tematic: treballs 
cooperatius, estudis de casos, resolució de problemas (80%). Es valorará també la participació i 
implicació en les sessions presencials i tutories (20%) 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Videos 
Presentacions de power point 
Pautes per l’elaboració de les diverses activitats plantajades a l’aula 
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