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El present informe s’elabora a petició de la degana de la Facultat de Ciències de l’Educació com
a suport a les reunions que promou amb el Vicerector de Transferència Social i Cultural de la
UAB.
Les dades i relació d’activitats que conté es vinculen directament amb el Grup EDO de la UAB i
corresponen amb activitats d’investigació i altres on figura algun dels seus membres com a
investigador/a principal o similar, encara que en alguns casos, sobre tot en activitats formatives,
la seva gestió no l’hagi portat directament i/o en exclusiva.
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Què és el Grup EDO?
L’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) és la culminació d’un procés de més de
dues dècades d’activitat en grups de treball sobre organització i gestió de centres de formació, al
voltant de les demandes formatives existents i temes de recerca que apareixen com a prioritats.
L’Equip EDO es constitueix així com a espai de trobada, intercanvi i promoció d’idees i recerques
en el camp de les organitzacions. Autoritzat com a grup ANE (Autorització de Nom Específic) de
la Universitat Autònoma de Barcelona al 1999, reconegut com a grup de recerca consolidat
(Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació) el 18 d’octubre
de 2005, i revalidat en la convocatòria de l’AGAUR de 2009 (SGR2009-397), el seu tema central
és la recerca sobre la naturalesa i desenvolupament de les organitzacions dedicades a la
formació.
Els objectius preferents del grup EDO es relacionen amb l’anàlisi de les organitzacions
formatives, l’estudi dels processos de canvi i la utilitat de les estratègies de millora que s’utilitzen
o es poden utilitzar. Coherentment són temes d’interès: la naturalesa de les organitzacions
formatives, la seva tipologia, els sistemes d'ordenació i gestió institucional, les dinàmiques
institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, les resistències
al canvi, el rol dels directius i l’efecte de les noves tecnologies, tot això en referència a centres
educatius no universitaris, universitaris i altres de tipus formatiu com poden ser els centres de
formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d’oci i altres serveis educatius.

Qui forma part del Grup EDO?
El Grup EDO està conformat per 4 nodes diferenciats. El primer d’ell, que actua com a
Coordinador i director del grup és el de la UAB, del qual formen part les següents persones1:
Joaquín Gairín Sallán (Director), Carme Armengol Asparó (TU), Aleix Barrera Corominas (TSR),
Diego Castro Ceacero (LEC), Anna Díaz Vicario (BSR), Maria del Mar Duran Bellonch (LEC),
Miquel Àngel Essomba Gelabert(AGR), Mònica Feixas Condom (LEC), María José García San
Pedro (FPI), Xavier Gimeno Soria (TU), Edgar Iglesias Vidal (ASS), José Luís Muñoz Moreno
(PIF), Marita Navarro Casanoves (ASS), Katia Veronica Pozos Pérez (BSR), David Rodríguez
Gómez (AJ-LUC), Marina Tomás i Folch (TU) i Carme Tolosana Cidón (EM).
En segon lloc trobaríem 3 sub-grups pertanyents a universitats de la resta de l’estat. Aquests
són:
 Universidad de Alcalá de Henares: Mario Martín Bris (Coord.), Laura Rayón Rumayor i
Eladio Sebastián Heredero.
 Universidad de Granada: Manuel Lorenzo Delgado (Coord.), Immaculada Aznar Díaz,
María del Pilar Cáceres Reche, Mohammed El Homrani, Francisco Javier Hinojo Lucena
i Juan Antonio López Nuñez.
 Universitat de Lleida: Isabel del Arco Bravo, Josep Blazquez Miret, Ramon Camats
Guàrdia, Oscar Flores Alarcia i Francisco Alaminos Fernández.

TU= Titular d’Universitat / TSR = Tècnic Superior de Recerca / LEC = Lector / BSR = Becàri de Suport a la
Recerca / AGR = Agregat / AJ-LUC = Ajudant LUC / ASS = Associat / EM = Emèrit
1
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A banda dels membres de ple dret esmentats, també hi ha un important nombre de persones,
més de dues-centes, que col·laboren discontínuament amb les activitats que realitza l’EDO, ja
sigui el desenvolupament de projectes en els quals es demana la seva col·laboració com a
professionals i/o experts sobre la matèria objecte d’estudi, ja sigui en la realització d’activitats
puntuals vinculades a activitats de divulgació o recerca, o difonent les activitats pròpies de l’EDO
en diferents fòrums de caràcter nacional i internacional.

Com funciona el Grup EDO?
L’EDO és una xarxa de xarxes que actua com un “clúster” de coneixement vinculant temes i
línies de treball relacionats amb el desenvolupament de les organitzacions i amb l’objectiu
d’intervenir en els processos formatius. L’estructura es concep i conforma a partir de diferents
nodes que al mateix temps són grups de recerca de la mateixa Universitat i també d’altres
Universitats. L’assignació a un o altre grup no és permanent i pot canviar degut a les diferents
activitats de recerca que es desenvolupin en cada moment; altrament, el coordinador del grup
roman normalment estable.

El nou organigrama de 2008 concreta el caràcter dinàmic del grup EDO de la UAB, com
exemple, mantenint un nucli bàsic de responsables, majoritàriament fundadors del grup i
estructurant al seu voltant diferents grups de treball que canvien amb el temps. (Veure l’evolució
de l’equip a http://edo.uab.es/PDF/EvolucioEquipEDO_CAT.pdf.)
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L’EDO, com estructura de base, facilita la interrelació entre els grups d’una mateixa universitat i
entre grups de distintes universitats, creant sinèrgies tant d’idees com de recursos i promovent
compromisos amb les necessitats de les persones, els grups, les institucions i la societat. És
també una estructura dinàmica que s'adapta a les noves exigències socials, acadèmiques i
personals que es produeixen en un entorn marcat pel dinamisme i el canvi constant. Al primer
node inicial, coordinat per Joaquín Gairín des de la UAB, s’hi han afegit altres nodes de diferents
universitats, com són la Universitat de Acalà de Henares, la Universitat de Granada i la
Universitat de Lleida, i en el seu moment (2005-2009) de la UNED.

El Grup EDO en xifres
En aquest apartat es presenta el potencial del grup en xifres, mostrant quins són els projectes de
recerca, activitats formatives i de transferència que s’han indagat, així com el volum de recursos
que s’han mobilitzat.
PROJECTES DE RECERCA
Es presenten a continuació dues taules. La primera d’elles (taula 1) presenta el nombre global de
projectes que han estat desenvolupats pel grup EDO al llarg dels darreres 10 anys. En segon
lloc, la taula 3 mostra el volum de recursos econòmics que s’han mobilitzat a través d’aquests
projectes.
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Tipologia de Projecte
Estat del
Projecte

No Europeus*

Europeus

Nacionals

Autonòmics**

UAB

Finalitzat

2

2

7

29

2

En Execució

2

1

4

1

1

4

3

11

30

3

Total

Taula 1: Nombre de projectes competitius segons l’abast territorial (2000-2009).

Estat del
Projecte

Tipologia de Projecte
F.
Centres
Professional

Universitat*

Tutories

Finalitzat

5

2

21

En execució

4

0

9

2

Total

Cooperació

Seguretat

10

3

2

0

1

2

1

21

11

5

3

Taula 2: Nombre de projectes competitius segons la temàtica (2000-2009).
Tipologia de Projecte
Estat del
Projecte

No Europeus*

Europeus

Finalitzat

323.075,00€

77.882,59€

142.183,00€

616.269,46€

6.500,00€

En Execució

108.000,00€

0,00€

108.302,00€

52.700,00€

3.000,00€

431.075,00€

77.882,59€

250.485,00€

668.969.46€

9.500,00€

Total

Nacionals

Autonòmics**

UAB

1.437.912€
Taula 3: Volum de recursos competitius mobilitzats per a la recerca2 (2000-2009).

ACTIVITATS FORMATIVES
A continuació es presenten els màsters que s’estan desenvolupant actualment, així com aquells
que està previst iniciar en el proper curs 2010-2011. Per a cadascun d’ells es presenta, per una
banda, el nombre d’alumnes matriculats, seguit del volum d’ingressos que generen, prenent com
a referència el darrer curs 2009-2010.
Inclou projectes a realitzar fora d’Europa.15
Inclou projectes de Catalunya i d’altres com40unitats.
* Inclou projectes a realitzar fora d’Europa.15
* Inclou projectes a realitzar fora d’Europa.150
** Inclou projectes de Catalunya i d’altres comu20nitats.
2
Es contemplen en aquest punt les quantitats ge45stionades de forma directa o indirecta per la UAB i el Grup EDOUAB.30
*

**
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Màster

Alumnes

Preu

Ingressos**

Observacions

Màster en Organització i direcció de
Centres de Formació Musical

15

3.400€

Màster en Intervenció i Assessorament
Psicopedagògic per a Professionals

40

2.750€

110.000€ 2010 - 2011

Màster en Tecnologies de la Informació
i de la Comunicació aplicades a
l’Educació

150

4.300€

645.000€

Màster oficial direcció i gestió de
centres educatius

20

5.490€

109.800€

Curso Iberoamericano de Dirección,
Coordinación y Gestión de programas e
instituciones de alfabetización y
educación de personas jóvenes y
adultas

45

1.470€

66.150€ 2010 - 2011

Master en Dirección de centros para la
innovación educativa

30

2.470€

74.100€ 2010 - 2011

Master en Educación (Mención en
Didáctica de las matemáticas y Mención
en Didáctica del Lenguaje)

60

2.700€

162.000€ 2010 - 2011

306

TOTALS

51.000€
Previsió curs

Previsió curs

Previsió curs

Previsió curs

1.218.050€

Taula 4: Activitats formatives organitzades, previsió curs 2010-2011
A banda de ser els principals impulsors i organitzadors dels màsters que s’han citat en la taula 4,
cal considerar que els membres del grup EDO participen també en una cinquantena d’altres
activitats formatives vinculades al desenvolupament de les organitzacions, el lideratge educatiu,
la direcció i gestió de centres, etc... Algunes d’elles significatives per les relacions institucionals
que vinculen, com poden ser la codirecció d’un postgrau UAB – U. de Santiago de Compostela o
l’activitat formativa a l’EPSI o amb professorat de la facultat de Dret i altres.

ORGANITZADOR O COORGANITZADOR DE TROBADES CIENTÍFIQUES
Es presenten en aquest punt aquelles trobades científiques que han estat organitzades per el
Grup EDO, així com aquelles en les quals el grup ha tingut un paper destacat com a
coorganitzador amb altres institucions d’àmbit universitari, o no.

**

Inclou projectes de Catalunya i d’altres comunitats.
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Internacionals*

Abast de la trobada
Nacionals

Altres

Previs a 2010

8

5

0

Any en curs

3

1

1

11

6

1

Any d’execució

Total

Taula 5: Trobades científiques desenvolupades els darrers anys.

El volum dels recursos involucrats és molt diferent segons la trobada, però poden servir
d’exemple dues d’aquestes activitats recents:
Activitat

Data

Assistents

Pressupost

Congreso
Interuniversitario de
Organización de
Instituciones
Educativas

11 al 13 de
diciembre de
2008

430

102.977,92 €

Congreso Internacional
EDO 2010

12 al 14 de
mayo de 2010

320

62.000 €

Considerar que, a banda de les trobades comptabilitzades en la taula 5, cada any els membres
del Grup EDO son convidats a participar en els comitès científics i organitzadors de diferents
trobades científics de caràcter autonòmic, nacional i internacional. Així mateix, cal destacar la
participació com a comunicants, ponents o conferenciants en més de 30 trobades anualment.

ESTUDIS I INFORMES TÈCNICS
El bagatge, l’experiència i la trajectòria del grup fa que nombroses institucions tant d’àmbit local,
autonòmic, nacional com internacional sol·licitin l’elaboració d’informes tècnics i memòries
respecte els tòpics tractats en les recerques i els projectes realitzats pel grup EDO. En aquest
sentit, la taula 6 presenta el tipologia i abast els estudis i informes que s’han desenvolupat en els
darreres 10 anys, 33 en total.
Internacionals*

Tipologia d’informes
Autonòmics

Nacionals

5

4

11

Locals

UAB

3

10

Taula 6: Informes tècnics i estudis realitzats els darrers 10 anys (2000 – 2009).

*
*

Inclou projectes a realitzar fora d’Europa.
Inclou projectes a realitzar fora d’Europa.
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ALTRES APORTACIONS DEL GRUP

Cal afegir la realització en el marc del Grup EDO-UAB de més de 25 tesis i de més de 50 treball
de recerca de màsters o similars sobre el projectes del grup.
Tota aquesta activitat de recerca ha tingut vinculació directa amb altres activitats de transferència
(formació, informes,…) del Grup EDO-UAB i expressió en les publicacions realitzades. Al
respecte d’aquesta última de les activitats, poden ser indicatives les dades presentades a la
Memòria de la última convocatòria de Grup de recerca consolidats de 2008 (veure taula 7).
Producció Científica

Nombre 2001 –
act

Nombre
2005-2008

Nombre articles publicats en revistes
incloses a l’ISI Citation Index

44

60

Nombre d’articles en altres revistes

20

16

Nombre de Reviews (d’entre les
publicacions dels apartats anteriors)

7

10

Nombre de llibres o monografies

18

21

Nombre de capítols de llibre

18

21

Nombre de publicacions
electròniques sotmeses a revisió

37

48

Nombre de sol·licituds de patentes o
models d’utilitat

6

10

Nombre de ponències en congressos
internacionals (d’entre el total
anterior)

64

75

Altres outputs destacables (especificar breument a continuació)


Membres de consells de redacció de 5 revistes científiques



Direcció de 2 col·leccions de llibres



Organització anual de les Jornades del Fòrum Europeu
d’Administradors de Catalunya



Presència en comissions d’avaluació de diferents agència de
qualitat universitària estatal y internacionals.

Taula 7: Producció científica segons dades presentades a l’AGAUR.
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Detall de les activitats desenvolupades pel grup EDO
Segons els principis constitutius del grup, les activitats de l’EDO es vinculen tant a activitats
pròpies de la recerca, com activitats de transferència i divulgació de resultats, com a la
organització d’activitats formatives.
Es detallen a continuació els projectes que ha liderat (i en alguns casos encara lidera) el Grup
EDO al llarg dels darrers 10 anys, així com aquells en els quals han participat activament els
seus membres.
PROJECTES DE RECERCA
Projectes Finalitzats:
El canvi de cultura de les universitats catalanes a l'inici del segle XXI.
Referencia 200591 AFC 2000‐0297‐ID)
Dirigit per M. Tomas Folch.. Universitat Autònoma de Barcelona, Dic. 2000‐ Dic. 2003
Cuantía de la subvención: 19.233 €
Vision Human Rights Culture
Sócrates program nº 94364‐CP‐1‐2001‐1‐OE‐comenius‐CR1
Coordinat a España por Joaquín Gairín, Junio 2000‐ Diciembre 2004
Cuantía de la subvención: 77.864 €. Gestión directiva desde España: 47.139,59 €
Evaluación de la función directiva en centros docentes sostenidos con fondos públicos
Dirigida por José Luís Rodríguez y Joaquín Gairín como investigador principal
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación,2001
Cuantía de la subvención: 3.000€
Avaluació de la formació ocupacional a Catalunya
Dirigida por Joaquín Gairín
Departament de Treball, Generalitat de Catalunya, Enero 2001‐ Noviembre 2001
Cuantía de la subvención: 24.040,48 €
Demandas de perfiles profesionales vinculados a los estudios de humanidades.
Expediente 080/0060/01‐V‐0183‐01))
Dirigida por Joaquín Gairín
Dirección General de Ocupación, Departamento de Trabajo, Generalitat de Catalunya
Julio 2001‐ marzo de 2002. Cuantía de la subvención: 29.122,64 €
Estudio sobre el conocimiento y la utilización de estratégias colaborativas en centros de
primaria y secundaria.
Dirigida por Joaquín Gairín
Departamento de Pedagogía Aplicada. Cátedra de Didáctica y organización escolar
2002‐2003.
Cuantía de la subvención: 2.000€
Buenas prácticas de cualificación profesional en centros educativos de excelencia: un nuevo
modelo de practicum integrador (MPI) para la mejora de las competencias profesionales y la
inserción laboral
Investigador principal del equipo dirigido por Margarita Massot
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Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Convocatoria de Mejora de la
Calidad Docente. 2002‐2004 y 2004‐2006
Cuantía aproximada de la subvención: 6.000
La participación de los padres y madres de alumnos en el ámbito municipal y de los centros
escolares.
Miembro del equipo de investigación, dirigido por M. Martín Bris.
Consejo escolar de Castilla_ La Mancha. Universidad de Alcalá.
Enero 2003‐ Diciembre 2004
Cuantía aproximada de la subvención: 6.000€
Delimitación y experimentación de un modelo de gestión del conocimiento en red
Plan I+D+I. Proyecto SEC 2003‐08366
Dirigida por Joaquín Gairín. CAYCIT. 2003‐2006.
Cuantía de la subvención: 71.700 €
Elaboración del Plan de implantación de Ciclos Formativos de Grado Superior
Dirigida por Joaquín Gairín
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Información. 2004.
Cuantía de la subvención: 12.000 €
Procesos de cambio en los centros educativos a partir de evaluaciones internacionales.
Dirigida por Joaquín Gairín
Ministerio de educación, cultura y deportes. Centro de investigación y documentación.
Madrid, 2004. Cuantía de la subvención: 12.000 €
Plantejament i orientació de les tutories a la UAB: marc i suport per al seu desenvolupament.
Dirigida por Joaquín Gairín
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2002‐ Diciembre 2004.
Cuantía de la subvención: 10.600 €
Programa de Formación e Innovación institucional y académica de los INS públicos
Asesor, Formador y Gestor de procesos
Ministerio de Educación de Bolivia‐ AECI. 1999‐2003 (etapa previa de ejecución), dotada con
1.250,000,00 € (gestión desde la AECI) 2003‐2007, dotada con 1.300,000,00 € (gestión desde
la AECID)
Cuantía de la Subvención para la UAB: 24.000€
Transició secundária‐universitat i incorporació a la universitat
Dirigida por Joaquín Gairín
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. MQD 2004‐2006.
Cuantía de la subvención: 9.450 €
Estudio longitudinal sobre las evaluaciones de efectos e impacto del Plan agrupado de
Formación
Dirigida por Joaquín Gairín
Servei de Formació Local. Diputació de Barcelona. 2005‐2006.
Cuantía de la subvención: 11.804,16 €
Elaboración de Guías de análisis vinculadas al puesto de trabajo
Dirigida por Joaquín Gairín
Servei de Formació Local. Dip. de Barcelona. 2005.
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Cuantía de la subvención: 34.390,58€
Metodologías de evaluación del desempeño docente
Dirigida por Joaquín Gairín
Ministerio de Educación de Bolívia y AECID
Cuantía de la Subvención: 12.000,00€
QualiVET‐ Quality development and quality assurance with labour market reference for the
VET systems in the metal sector.
Coordinador del Equipo Español
Projecte Leonardo, 2005‐146 274 QualiVET. Cuantía de la subvención: 30.743,00€
The Development of Transnational Standards for Teacher Training for Technical and
Vocational Educational and Training (TT‐TVET) with a Multidisciplinary and Industrial
Orientation. Projecte ASIA‐LINK.
Coordinador del equipo español
Proyecto financiado por la Comunidad Europea. 2005‐ 2008
Cuantía de la subvención: 146.680,00€
Los Ciclos Formativos de Grado Superior. Análisis de su organización y funcionamiento
Colaboración con Mario Martín Bris
Consejería de Educación de Castilla‐La Mancha. 01/01/2007 – 31/01/2007
Cuantía de la subvención: 12.000,00€
Estudio sobre la situación del sistema educativo no universitario de Castilla‐La Mancha
durante el período comprendido entre los años 2000‐2006
Colaboración con Mario Martín Bris
Consejería de Educación de Castilla‐La Mancha. 01/01/2007 ‐ 31/01/2007
Cuantía de la subvención: 12.000,00€
Estudi del Grau de desenvolupament organitzatiu dels centres educatius i la seva relació amb
els resultats acadèmics dels alumnes
Miembro del equipo dirigido por Carme Armengol.
Convocatoria de Proyectos Emergentes (EME2006‐11). Febrer de 2007.
Cuantía de la Subvención: 4.500,00€
La interacción docent‐discent en contextos escolars amb presència d’alumnat de família
inmigrada.
Dirigida por Joaquín Gairín
Departament d’Educació (ARIE) .Març 2006 – Abril 2007
Cuantía de la subvención: 6.600,00€
Anàlisis de la violència de gènere als centres educatius no universitaris
Dirigida por Joaquín Gairín
Proyecto 2005 RDG10029 (Resolución de 6 de marzo de 2006). Abril de 2007
Cuantía de la subvención: 4.500,00€
Evaluación de la experiencia laboral
Dirigida por Joaquín Gairín
Departament d’Educació. Convenio 2007‐2008
Cuantía de la subvención: 12.000,00€
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Elaboració de continguts formatius adreçats a agents educatius, a partir de l’anàlilsi de la
interaccio entre docent‐discent en contextos escolars amb forta presència d’alumnat de
familias immigrades.
Dirigida por Joaquín Gairín
Departament d’Educació (ARAI). Juny 2007 – Febrer 2008
Cuantía de la subvención: 11.500,00€
Estudio sobre la innovación en España
Miembros del equipo dirigido por Carlos Marcelo (U. Sevilla)
Centro de Investigación y Documentación Educativa,2008
Cuantía de la subvención: 12.000,00€
Estudi per analitzar dades i causes de l'abandonament dels estudiants a la universitat
Dirigida por Joaquín Gairín
Agència per la Qualitat Universitària (AQU) de Catalunya. 2008 ‐ 2009
Cuantía de la subvención: 10.000,00€
Elaboració d’una guia per a l’avaluació de competències en l’àmbit de les Ciències Socials
Dirigida por Joaquín Gairín
Agència per la Qualitat Universitària (AQU) de Catalunya. 2008 ‐ 2009
Cuantía de la subvención: 13.500,00€
Model de Seguretat Integral en Centres Educatius
Dirigida por Joaquín Gairín
Junio 2007 a Diciembre 2008
Cuantía de la subvención: 46.700,00€
Evaluación del Plan de Formación Continua de los Ayuntamientos de la provincia de
Barcelona. Período 2000 a 2009
Dirección por Joaquín Gairín de los 9 convenios realizados
08/10/2008 – 31/12/2008.
Cuantía de la subvención: 35.000€ anuales
Actualización de las guías de observación para la evaluación de la transferencia formativa al
puesto de trabajo promovidas por la dirección de los servicios de formación de la Diputación
de Barcelona
Dirigida por Joaquín Gairín. De convenio 10726
Dip. de Barcelona. 03/11/2008 – 31/12/2008
Cuantía de la subvención: 27.561,60€
Evaluación por competencias en la universidad posibilidades y dificultades
Dirigida por Joaquín Gairín
Ministerio de Educación y Ciencia. Julio 2008 a Julio 2009
Cuantía de la subvención: 13.750,00€
La Seguridad Integral en los centros educativos españoles
Dirigida por Joaquín Gairín
Fundación MAPFRE. Diciembre 2008 a Diciembre 2009
Cuantía de la subvención: 15.000,00€

Projectes en procés d’execució
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Actores y procesos en la gestión del conocimiento a través de la Red
Dirigida por Joaquín Gairín
Ministerio de Educación y Ciencia. 01/10/2007 – 30/09/2010
Cuantía de la subvención: 62.557,00€
Proyecto de apoyo y fortalecimiento educacional en gestión directiva y competencias
profesionales docentes
Dirigida por Joaquín Gairín
Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo.
Año 2008 (aportación de 19.250€), año 2009 (aportación de 38.025€) y año 2010 (aportación
de 46.500€)
Creación de una red de apoyo a la gestión de centros educativos
Dirigida por Joaquín Gairín
Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
Dotación 2008: 21.250€ / Dotación 2009: 61.870,00€ / Dotación 2010: 61.500€
Autoavaluació de la seguretat integral en centres educatius.
Dirigida por Joaquín Gairín
Institut de seguretat Pública de Catalunya. Gener 2010 – Gener 2011
Import: 9.500€
Impacto de la formación inicial del profesorado universitario: análisis de los factores que
condicionan la transferencia del aprendizaje
Miembros del Equipo Coordinado por Dieter Euler (Universitat de St Gallen)
L’abandonament dels estudis universitaris des de la perspectiva dels estudiants
Dirigida por Joaquín Gairín
Universitat Autònoma de Barcelona. Período 2009 ‐ 2010
Import: 3.000€
El acceso a la Universidad a personas mayores y sin titulación académica
Dirigida por Joaquín Gairín
Ministerio de Ciencia e Innovación. Período 2010 ‐ 2011
Import: 12.450€
Pautas para desarrollar una evaluación orientada al aprendizaje elaboradas a partir de las
percepciones del alumnado sobre la evaluación.
Miembros del equipo Coordinado por Jesús Flores, Universidad de Sevilla
Ministerio de Ciencia e Innovación. (Programa de Estudios y Análisis).
Cuantía de la subvención: 14.375€
AlineaME: desarrollo de competencias en los grados TIC: Alineación de Metodologías de
enseñanza aprendizaje con la evaluación.
Miembros del equipo Coordinado por Davinia Hernández, Universitat Pompeu Fabra
Ministerio de Ciencia e Innovación. (Programa de Estudios y Análisis).
Cuantía de la subvención: 18.920€
Equip a Desenvolupament Organitzacional (2009SGR0397)
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Cuantía de la subvención: 43.200,00€
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ACTIVITATS FORMATIVES
Un dels objectius prioritaris del Grup EDO és la difusió del coneixement generat a través de les
recerques realitzades a la societat. En aquest sentit, els seus membres participen en diferents
programes de formació universitària que van des de la formació universitària de primer grau fins
al doctorat, passant per diferents programes de Postgrau i Màster.
Els programes formatius de Postgrau que hem impulsat, en els que participen gran part dels
grups de recerca, i que oferim actualment a través de les unitats administratives de la UAB són:

Programa d’estudis
Màster en Organització i direcció de Centres de
Formació Musical
Entitats Organitzadores: Universitat Autònoma de
Barcelona i Escola Superior de Música de Catalunya.

Màster en Intervenció i Assessorament
Psicopedagògic per a Professionals
Entitats Organitzadores: Universitat Autònoma de
Barcelona, Asociación Aragonesa de Psicopedagógia y
Instituto Superior de Estudios Psicológicos.

Màster en Tecnologies de la Informació i de la
Comunicació aplicades a l’Educació Entitats
Organitzadores
Entitats Organitzadores: Universitat Autònoma de
Barcelona, Universidad Carlos III, Universidad de Alicante i
Grupo Santillana a través del Instituto Universitario de
Posgrado.

Màster oficial direcció i gestió de centres
educatius
Entitats Organitzadores: Universitat Autònoma de
Barcelona y Universidad de Deusto.

Modalitat

Edició

Presencial

2

Semipresencial

2

Online

20

Presencial

2

Pel curs 2010-2011, els membres del Grup EDO han de gestionar, a més a més:
 Curso Iberoamericano de Dirección, Coordinación y Gestión de programas e
instituciones de alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas”, con la OEI
 Master en Dirección de centros para la innovación educativa, con La Salle, centro
universtario.
 Master en Educación (Mención en Didáctica de las matemáticas y Mención en Didáctica
del Lenguaje), con la Fundación Creando Futuro de Chile
Així mateix, col·laborem activament en:
15

Programa d’estudis

Modalitat

Edició

Presencial

3

Presencial

3

Presencial

2

Màster oficial planificació i gestió de l'educació
Entitats Organitzadores: Universitat Autònoma de
Barcelona.

Màster oficial Recerca en Educació
Entitats Organitzadores: Universitat Autònoma de
Barcelona.

Estudis de Doctorat en Educació
Entitats Organitzadores: Universitat Autònoma de
Barcelona.

ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA
Entre les prioritats de l’EDO hi ha la difusió dels resultats de les recerques que desenvolupen els
seus membres. Així, a banda de les publicacions i la participació en diferents trobades
científiques de caire nacional i internacional, també organitza i col·labora en l'organització de
trobades de diferent tipologia (congressos, jornades, simposis) els més rellevants dels quals
s’exposen a continuació:
Jornadas Nacionales del Grupo EDO
A celebrar a: Fac. Cc. Educació ‐ Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya. 11 i 12 de
maig de 2010
Grup Organitzador: EDO
Congreso Internacional EDO 2010.
“Nuevas Estrategias formativas para las organizaciones”
A celebrar a: Centre de Estudis Jurídics‐ CEJFE, Barcelona, Espanya,. 12, 13 i 14 de maig de
2010
Grup Organitzador: EDO
International Consortium of Educational Development (ICED)
A celebrar a: Auditoriun Campus Ca l'Aranyó, Universitat Pompeu Fabr. Barcelona, Espanya.
28, 29 i 30 de juny de 2010
Segundo Encuentro de la RedAGE
A celebrar a: Santiago de Chile, Chile. 7, 8 i 9 de juny de 2010
Grup Organitzador: EDO
Congreso Educación y Municipios
Municipalitat de Coyhaique, Coyhaique, Chile. 21, 22 i 23 de octubre de 2010.
Grup Organitzador: EDO
Seminario de Análisis de Prácticas en Red para la Creación y Gestión de Conocimiento
Facultat de Cc. de l’Educació de la UAB, Bellaterra, Espanya. 16 de abril de 2009
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Grup Organitzador: DO
1er. Encuentro Iberoamericano presencial de RedAGE
Instituto de Educación de la Universidad ORT‐Uruguay. 8, 9 y 10 de juny de 2009
Grup Organitzador: DO
III International Seminar “New Management in Higher Education”
Facultat de Cc. de l’Educació de la UAB, Bellaterra, Espanya. 13 de març de 2009
Grup Organitzador: CCUC
X Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. “Organizaciones
educativas al servicio de la sociedad”
Casa de la Convalescència, Barcelona, Espanya. 11, 12 i 13 de desembre de 2008
Grup Organitzador: EDO
First World Congress on Teacher Education for Technical and Vocational Education and
Training (TVET)
Bandung, Indonèsia. 21, 22 i 23 de Juliol de 2008
Grup Organitzador: DO
II International Seminar “Leading the Change of Culture in Higher Education”
Facultat de Cc. de l’Educació de la UAB, Bellaterra, Espanya. 25 d’abril de 2008
Grup Organitzador: CCUC
Seminari “Agentes y Procesos en la Gestión del Conocimiento en Red”
Facultat de Cc. de l’Educació de la UAB, Bellaterra, Espanya. 4 de febrer de 2008
Grup Organitzador: EDO
I International Seminar: Culture of Change vs Change of Culture in Higher Education
Facultat de Cc. de l’Educació de la UAB, Bellaterra, Espanya. 23 de març de 2007
Grup Organitzador: CCUC
Seminari Internacional La Qualitat de la Formació Professional a Europa, avui
Facultat de Cc. de l’Educació de la UAB, Bellaterra, Espanya. 3 d’octubre de 2006
Grup Organitzador: DO
Seminari Gestión del Conocimiento en Red
Facultat de Cc. de l’Educació de la UAB, Bellaterra, Espanya. 9 i 10 de març de 2006
Grup Organitzador: EDO
I Jornadas EDO. “Estrategias de Formación para el cambio organizacional”
Casa de la Convalescència, Barcelona, Espanya. Desembre de 2003
Grup Organitzador: EDO
Congreso Internacional "Educar para la Diversidad en el Siglo XXI"
Facultat de Cc. de l’Educació de la UAB, Bellaterra, Espanya. 13 de marzo de 2001
Grup Organitzador: DO
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Primer Congrés Internacional sobre Docència Universitària i Innovació
Facultat de Cc. de l’Educació de la UAB, Bellaterra, Espanya. 26 a 28 de junio de 2000
Grup Organitzador: DO e ICE de la UAB

Cal considerar, aixímateix, la realització d’estudis i informes técnics com els següents:
Informes relativos sobre participantes en el Programa de Cátedras de Universidad
Vicerectorado de Profesorado. UAB, 2000
Informe de autoevaluación sobre Organización y Funcionamiento del CEIP Xarau
Cerdanyola del Vallès, 2000
Informe sobre The Institute for learning and teaching in higher education
Equipo rectoral, UAB. Abril 2000
Informe sobre el curso de Qualificació Pedagógica (CQP)
Equipo rectoral, UAB. Junio 2000
Informe sobre la entrevista a la Conselleria de Enseñanza
Equipo rectoral, UAB. 2000
Informe exectutiu sobre Unviersitat d’Estiu
ICE de la UAB. Bellaterra, 4 de desembre de 2000.
Informe sobre Observatori de Graduats de la UAB.
Equipo rectoral, UAB. 2000
Informe sobre la Colección de textos para la Formación de Directivos Escolares

Bolivianos.
Con Serafín Antúnez Marcos. Agencia Española de Cooperación Internacional. Oficina Técnica
de Cooperación de Bolivia. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de Bolivia. Dirección
General de Coordinación Técnica. Junio‐Julio de 2000.
Informes varis sobre “Els estudis de formació inicial de professorat de secundària”
Vicerectorado de Ordenación Académica y calidad Universitaria. UAB. Curso 2000‐2001
Informe sobre el Plan estratégico de Cerdanyola del Vallès.
Ajuntament de Cerdanyola, Enero 2001

Informe sobre la Evaluación del Impacto de la formación. Plan Agrupado 2000.
Diputació de Barcelona. Desembre 2001
Informes sobre solicitudes de promoción de profesores.
Universidad de Girona. Mayo 2001
Informe: L’accés de més grans de 25 anys a la Universitat
Institut de Ciències de l’Educació de la UAB. Octubre De 2001

Informe sobre la Evaluación del Impacto de la formación. Plan Agrupado 2001.
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Diputació de Barcelona. Desembre 2002.
Informe Executiu: el Pla Tutorial de la Facultat de Veterinària
Universitat Autónoma de Barcelona. Bellaterra, 2003

Informe sobre la Evaluación del Impacto de la formación. Plan Agrupado 2002.
Diputació de Barcelona. Diciembre, 2003.
Autonomía y Organización de los centros eductivos. Apuntes Para una escuela

renovada e innovada.
Colaboración con Mario Martín Bris. Organización Sectorial de Educación, PSOE, 2003.

Informe sobre la Evaluación del Impacto de la formación. Plan Agrupado 2003.
Diputació de Barcelona. Diciembre 2004.
Informe sobre estrategia y modelo de Autoevaluación Institucional
Colaboración con S. Antúnez y P. Carnicero. Ministerio de Educación del Gobierno de El
Salvador. Julio‐Octubre 2005
Informe sobre la Formación Inicial del Profesorado.
Seminario de la Sociedad Española de Pedagogía. Alcalá de Henares, 27 de junio de 2005

Informe sobre la Evaluación del Impacto de la formación. Plan Agrupado 2004.
Diputació de Barcelona. Marzo 2006.
Comissió d’anàlisis i seguiment de l’adaptació de la UAB a l’Espai Europeu d’Educació
Superior. Informe Març 2006
Universitat Autonoma de Barcelona, Març de 2006
La mejora del Liderazgo académico en los Centros
Informe previo solicitado por la OCDE al INECSE. Ministerio de Educación y Ciencia, Julio de
2006
Vocational Education, Quality Sistema and Currículum in Spain. Challenges and social

demands today.
Proyecto Qualivet, 2006.
Current situation of competences on teacher trainning and teacher trainning of

vocational education
Proyecto Asia Link, 2006
Informe sobre la Evaluación del Impacto de la formación. Plan Agrupado 2006.
Diputació de Barcelona. Febrero 2007.
Pla Director de la Docència de la UdL. Vicerectorat de Docència
Universitat de Lleida. Lleida, 10 de Julio de 2007
School Leadership in Spain. OECD Country background report
OCDE‐Ministerio de Educación y Ciencia‐Secretaría de Educación‐INECSE. 2007
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Los estudios de educación en la Universidad de Deusto
Universidad de Deusto, Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación. Bilbao, 2008
Marco de Referencia Español sobre Experiencias en Formación de Profesorado

Universitario
En colaboración con M.A. Essomba, K. Pozos y A. Barrera. Proyecto EU‐ASIA LINK. Julio de

2008.
Informe: Propuesta Pedagógica de Kristau Eskola
A propuesta de Kristau Eskola. Octubre de 2008
Informe sobre la Evaluación del Impacto y la transferencia de la formación. Plan
Agrupado 2007.
Diputació de Barcelona. Marzo 2009.
Informe sobre la Evaluación del Impacto y la transferencia de la formación. Plan
Agrupado 2008.
Diputació de Barcelona. Diciembre 2009.
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