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Organització i Gestió del Centre Educatiu.  

 

 

Assignatura: 
Codi: 
Titulació: 
Professores: 
Despatx: 
Telèfon: 
E-Mail 

Organització i Gestió de Centres Educatius 
23152 
Pedagogia 
Carme Armengol 
G6 /266 
581.2265 
carme.armengol@uab.es 

1. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A LA FORMACIÓ DEL PEDAGOG / 
PEDAGOGA 

Tota intervenció es realitza en el marc d’una institució que la possibilita o limita. Conèixer el 
context organitzatiu resulta essencial per garantir el màxim aprofitament dels recursos 
existents i centrar adequadament la intervenció i rendabilitzar-la.  

La matèria d’Organització i Gestió de Centres Educatius proporciona descriptors que 
permeten conèixer les organitzacions i descriure-les, però també elements que ajuden a 
interpretar els complexos processos que succeeixen en elles i pautes per orientar 
adequadament la intervenció. 

2. OBJECTIUS, CONTINGUTS I COMPETÈNCIES A ASSOLIR 

Objectius Continguts Competències que s’hi 
relacionen 

o Conèixer i analitzar 
els components 
organitzatius que es 
donen en les 
institucions de 
formació. 

o Comprendre el 
caràcter sistèmic i 
global que caracteritza 
el funcionament i la 
intervenció en les 
organitzacions. 

A. FONAMENTACIÓ TEÒRICA 

1. L’organització com a objecte d’estudi. 
L’escola com a organització 

o Elements que intervenen en l’anàlisi de les 
organitzacions 

o Característiques diferencials amb altres 
institucions 

2. Els condicionaments normatius i contextuals 

o Sistema Educatiu estructura autònoma / 
Sistema Educatiu estructura depenent 

3. Les concepcions sobre les organitzacions 

o Enfocament Científic Racional 

o Enfocament Interpretatiu Simbòlic 

o Enfocament Socio Crític 

 Anàlisi de fenòmens 
educatius 

 Interpretació de les 
informacions de l’àmbit 
educatiu 

o Comprendre el 
caràcter sistèmic i 
global que caracteritza 
el funcionament i la 
intervenció en les 

B. ELS OBJECTIUS 

4. Els plantejaments institucionals en el centre 
educatiu 

 Interpretació de les 
informacions de l’àmbit 
educatiu 

 Presa de decisions 
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organitzacions. 

o Analitzar els 
problemes generals 
que afecten a 
l’organització de les 
institucions 
educatives. 

o Aprendre a observar, 
recollir, interpretar i 
avaluar fets de la 
realitat organitzativa 
dels centres de 
formació. 

o Documents que el configuren 

o Relació que s’estableixen entre ells 

o Definició, components i estructura 

 Desenvolupament de 
l’aprenentatge 

o Comprendre el 
caràcter sistèmic i 
global que caracteritza 
el funcionament i la 
intervenció en les 
organitzacions. 

o Analitzar els 
problemes generals 
que afecten a 
l’organització de les 
institucions 
educatives. 

o Aprendre a observar, 
recollir, interpretar i 
avaluar fets de la 
realitat organitzativa 
dels centres de 
formació. 

C. L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

5. L’estructuració dels recursos humans 

o L’Estructura Vertical: Òrgans de Govern 

o L’Estructura Horitzontal: agrupament 
d’alumnes i de professorat 

o Els Òrgans Staff 

6. L’estructuració dels recursos materials. 

o Condicions Físiques de l’Edifici 

o El mobiliari i l’equipament escolar. 
Organització de l’espai escolar 

o L’Equipament 

o El Material didàctic 

7. L’estructuració dels recursos funcionals 

o L’rganització del temps 

o El pressupost 

o La legislació 

 Gestió de persones, grups i 
intergrups 

 Gestió, elaboració i ús de 
recursos 

o Comprendre el 
caràcter sistèmic i 
global que caracteritza 
el funcionament i la 
intervenció en les 
organitzacions. 

o Analitzar els 
problemes generals 
que afecten a 
l’organització de les 
institucions 
educatives. 

o Aprendre a observar, 
recollir, interpretar i 
avaluar fets de la 
realitat organitzativa 
dels centres de 
formació. 

D. EL SISTEMA RELACIONAL 

8. La participació i la presa de decisions 

9. La Informació i la Comunicació 

10.  La conducció de reunions 

11. La resolució de conflictes 

12.La cultura i el clima organitzacional 

 Gestió de persones, grups i 
intergrups 

o   
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3. PLA DE TREBALL I HORES ESTIMADES 

Les activitats proposades ho són des del punt de vista del treball que ha de realitzar 
l’estudiant. Han de possibilitar una formació intel·lectual i l’adquisició de capacitats 
necessàries per entendre l’organització dels centres educatius. Es consideraran activitats 
de 3 tipus: 

1. Activitats de procés Ensenyament - Aprenentatge presencial (realitzades a l’aula sota la 
direcció de la professora):  

 exposició temàtiques a càrrec de la professora 

 exposicions dels estudiants individuals o grupals 

 debats / seminaris / simulacions 

 cine fòrum 

 examen 

2. Activitats de procés Ensenyament - Aprenentatge dirigit (realitzades sota la direcció de la 
professora fora de l’aula): 

 treball cooperatiu 

 estudi de casos 

 treballs individuals i en grup 

 lectures orientades, reflexió i síntesis. 

 tutories: presencials i virtuals  

 reflexió a partir de vivències 

3. Activitats de procés Ensenyament - Aprenentatge autònom (realitzades per l’estudiant fora 
de l’aula) 

 estudi personal: preparació exàmens, organització d’apunts i/o material 

 recerca d’informació d’ampliació 

 lectures ampliació 

 tutories lliures: individuals o en grup 
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 distribució de tasques i hores estimades del pla de treball 

activitats Exposicions temàtiques Exposicions estudiants Examen 

temes Tots els temes Tots els temes Tots els temes 

estudiant Assimila, relaciona, pren 
nota, pregunta, debat, 
valora, etc. la informació. 

Presenta, exposa, debat, 
resumeix, contrasta, 
polemitza, ect.  

Transfereix, resol 
qüestions, sintetitza, 
relaciona, recorda, etc. 

HORES 30 2 8 

professora Explica, analitza, 
relaciona, sintetitza, 
valora, observa,  motiva, 
dinamitza, resol dubtes, 
etc. 

Observa, anima, valora, 
resumeix, dinamitza, resol 
dubtes, etc. 

Resol dubtes. 

E-A 
presencial 

HORES 42 2 8 

activitats Realització dels treballs 
proposats 

Recerca d’informació i 
elaboració de material 

Tutories presencials  

Del treball guiat 

temes Tots els temes Tots els temes Tots els temes 

estudiant Resolt situacions, opina, 
pren partit, raona, 
justifica, resumeix, 
aprofundeix, cerca de 
nous coneixements etc. 

Cerca material, sintetitza, 
elabora , redacta, 
compren, integra 
informació, aprofundeix, 
explica, etc. 

Pregunta, aclareix 
aspectes, cerca més 
informació, debat, etc. 

HORES 42 22 2 

professora Proposa, planifica, cerca 
material,  elabora guies, 
etc.  

Correcció treballs i 
activitats 

Orienta, motiva, controla, 
assessora, corregeix, 
valora,  resol dubtes etc. 

E-A 
dirigit 

HORES 30 40 20 

activitat Estudi personal: 
preparació exàmens i auto 
organització del material 

Recerca d’informació 
d’ampliació 

Lectures d’ampliació 

Tutoria Lliure 

estudiant Recopila, resumeix, 
sintetitza, memoritza, 
transfereix, etc. la 
informació. 

Complementa, amplia  
contrasta, relaciona, etc. la 
informació. 

Aclareix dubtes, amplia 
informació i la contrasta. 

HORES 20 20 4 

professora Actualització i recerca de nous materials, preparació i correcció d’exàmens, 
coordinació altres professors, etc. 

E-A 
autònom 

HORES 80 

total hores estudiant: 40 + 66 + 44 = 150 total hores professor: 52 + 100 + 80 = 232 
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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: 

 Activitats d’avaluació  

E/A 

PRESENCIAL 

 Un examen per cada bloc al termini d’aquest. Es valorarà 
també la participació i implicació en les sessions presencials i 
tutories. 

50% 

E/A  

DIRIGIT 

 Realització d’una activitat per cada bloc temàtic: treball 
cooperatiu, per  projectes, estudi de casos, simulacions, 
elaboració de materials, etc. Es valorarà tant el producte com 
el procés de l’activitat realitzada. 

40% 

E/A 

AUTÔNOM 

 Interès per la matèria que s’evidencia a partir d’aportacions 
puntuals i voluntàries que es desenvolupin a nivell individual. 

10% 

5. MATERIALS 

5.1 Materials didàctics 

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

 Vídeos: Avaluació dels edificis, Els Conflictes 

 Dossier transparències i Diapositives de Power Point utilitzades. 

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

5.2 Bibliografia 

5.2.1 Bibliografia Bàsica 

ARMENGOL, C.; FEIXAS, M. i PALLARÉS, R.M.(2000): Seguint el fil de l’organització. 
Col·leció Materials, Univesitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions. 

GAIRÍN, DARDER, P. (1994) (Coord.): Organización de centros educativos. Aspectos 
Básicos. Praxis, Barcelona 

5.2.2 Bibliografia Complementària 

ANTÚNEZ S. (1993): Claves para la organización de centros escolares. Horsori, 
Barcelona. 
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ANTÚNEZ, S. y GAIRÍN, J. (2002): La organización escolar. Práctica y Fundamentos. 
Barcelona, Graó (6ª Edición). 

CANTÓN, I. (1996): Manual de Organización de Centros Educativos. Oikos-Tau, 
Barcelona. 

CORONEL, J.M.; LÓPEZ, J. y SANCHEZ, M. (1994): Para comprender las 
organizaciones escolares. Repiso libros, Sevilla. 

GAIRÍN J. y DARDER, P. (1994) (Coord.): Organización y gestión de centros educativos. 
Praxis, Barcelona. (Material de hojas cambiables). 

GAIRÍN, J. (2000): La organización escolar: contexto y texto de actuación. Madrid, La 
Muralla (3ª Edición). 

LORENZO, M.; ORTEGA, J.A.; PEÑAFIEL, F. y ARROYO, R. (1999): Organización y 
Dirección de Instituciones Educativas en Contextos Interculturales. Grupo 
Editorial Universitario, Granada. 


