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Supervisió d'Institucions Educatives

Objectius
•
•
•
•
•
•

Adonar-se de la necessitat de la supervisió dels centres de formació
Diferenciar les funcions de la supervisió segons el model d'escola
Conèixer els models bàsics de la supervisió
Identificar i analitzar diferents tècniques de supervisió
Manejar les principals lleis, decrets i ordres relacionades amb la supervisió del nostre
context.
Reflexionar, a partir d’estudis de casos, sobre la pràctica de la supervisió

Temari
1. Necessitat de la supervisió de les institucions formatives
1.1. Necessitats de supervisió segons el model.
1.2. Necessitats de control social, de qualitat i de coordinació
2. La supervisió segons el model d'escola i sistema educatiu.
2.1. Models organitzatius : autonomia versus dependència
2.2. Distribució de les funcions organitzatives de la inspecció segons el model
(planificació,distribució de tasques, gestió, coordinació i avaluació)
3. Concepte i evolució de la supervisió escolar
3.1. Primer període: des del neixement fins al final del segle XIX
3.2. Segon període: des del 1900 a 1936
3.3. Tercer període: des del 1936 fins a l’actualitat
4. . Models de supervisió
4.1. Supervisió com inspecció /producció
4.2. Supervisió clínica
4.3. Supervisió com a procés de desenvolupament
5. Funcions de la Supervisió
5.1. Segons diversos autors
5.2. Seguns la LOPAGCD

6. La funció d’assessorament
6.1. Conceptes
6.2. Ambits o temàtiques
6.3. Condicions que ha de reunir l’inspector-assessor
6.4. Tècniques y mitjans d’assessorament
7. La funció de control
7.1. Conceptes
7.2. Ambits o temàtiques
7.3. Condicions que ha de reunir l’inspector-controlador
7.4. Tècniques i mitjans de control
8. La funció d’avaluació
8.1. Conceptes
8.2. Ambits o temàtiques
8.3. Condicions que ha de reunir l’inspector-avaluador
8.4. Tècniques i mitjans d’avaluació
8.5. Descripció i anàlisi del Pla d’avaluació de centres del Departament d’ensenyament
9. Descripció i anàlisi de tècniques de supervisió
9.1. La visita al centre de formació
9.2. L’entrevista
9.3. L’observació
9.4. L’anàlisi de documents
9.5. La realització d’informes
9.6. La utilització del mitjans informàtics
10. Els professionals de la supervisió
10.1. Perfil de l’inspector d’educació
10.2. Evolució del requisits d’accès
10.3. Formació inicial i permanent
11. Supervisió de l’educació no formal

11.1. Panoràmica de l’educació no formal avui
11.2. Necessitat d’una supervisió d’aquesta educació
11.3. Àmbits específics de supervisió
11.4. Característiques que ha de tenir en compte aquesta supervisió.

Metodologia
L'assignatura combinarà la participació de l'alumnat mitjançant l'explicació de les seves
lectures, les explicacions del professor/a sobre els aspectes bàsics conceptuals i la presència
d'algun professional de la supervisió convidat i l'anàlisi de casos .
Es procurarà distribuir les sessions de la següent manera: les sessions d’una hora i mitja en
eminentment teòriques i les d’una hora en eminentment pràctiques.

Avaluació
Els criteris en que es basarà l'avaluació seran:
•
•
•
•
•

la realització d’activitats pràctiques desenvolupades en les sessions de classe que es
presentaran per escrit (30%)
la realització d'una prova escrita (40%)
Lectura i exposició d’un article, capítol o llibre(20%)
Altres (participació, treballs optatius,etc) (10%)
S’ha de superar cadascún dels criteris per separat.
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TREBALLS PRACTICS A TRIAR:
- Seguiment i anàlisi de la tasca d'un Inspector
- Anàlisi de la normativa de l'accés a la Inspecció al llarg del temps
- Anàlisi de les tasques o funcions de la Inspecció
- Anàlisi de les variacions de la LOEGCD sobre la Inspecció
- Estudi de les perspectives del professorat sobre la Inspecció
- Estudi de les perspectives dels directius sobre la Inspecció
- Models en els que es base la Inspecció per l'avaluació de centres
- El Centre d'avaluació del Departament d'Ensenyament
- Documental sobre la funció inspectora

