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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

L'assignatura "Desenvolupament Organitzacional d'Institucions Educatives" forma part del conjunt
d'assignatures dirigides a proporcionar una mínima especialització en l'àmbit o itinerari d'organització i direcció
d'institucions de formació. La seva situació en l'entramat curricular del Grau de Pedagogia fa suposar que els
estudiants han adquirit, a través de matèries cursades anteriorment, les competències relacionades amb el
coneixement i l'estructura i funcionament de les organitzacions, les dinàmiques relacionals que es produeixen
en elles i en els sistemes de planificació i seguiment que s'utilitzen. El seguiment i màxim aprofitament de
l'assignatura es produirà quan s'hagin aconseguit les competències citades i es dominin els coneixements
assenyalats anteriorment.

Objectius

Aquesta assignatura de tercer de la titulació de Pedagogia és la primera part de la Matèria de "Coordinació i
gestió d'institucions educatives", i es complementa amb l'assignatura de "Direcció i lideratge d'institucions
educatives". La primera té per propòsit situar als estudiants en els processos de canvi i millora de les
Organitzacions, mentre que la segona es focalitza en el rol dels directius com a agents de canvi. Responen
d'aquesta manera a l'objectiu general del títol, que fa referència a Dissenyar i desenvolupar projectes i
processos d'intervenció en contextos formatius. També juntament amb l'assignatura "Direcció i lideratge
d'institucions educatives" formen la base fonamentadora de la menció de 4rt "Gestió de la formació i

".d'institucions socioeducatives

Parteix dels fonaments que sobre organització i direcció de centres s'han desenvolupat en les matèries
"Educació i contextos educatius", "Organització i els grups" i "Disseny, seguiment i avaluació de plans i
programes". També cal considerar que aquesta assignatura i la matèria que la conté són complementàries a
matèries de quart curs, com "Supervisió i inspecció educativa", "Avaluació de centres i professors" i "Gestió i
desenvolupament de recursos humans en les organitzacions", orientades a iniciar-se en aspectes específics
de l'especialització en organització, gestió i direcció d'institucions formatives.

Els seus objectius són:

Comprendre i analitzar els factors que incideixen en el canvi organitzacional.
Identificar models de desenvolupament organitzacional.

Aplicar estratègies i instruments per al desenvolupament organitzacional.
1



3.  
4.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

1.  
2.  
3.  

1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  

Aplicar estratègies i instruments per al desenvolupament organitzacional.
Dissenyar intervencions per a la millora organitzativa.

Competències

Administrar i gestionar centres, institucions, serveis i recursos educatius i formatius.
Aplicar estratègies i tècniques d'assessorament, orientació, consulta i mediació educativa en àmbits
professionals i institucions i serveis educatius i de formació.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Impulsar processos de millora a partir dels resultats obtinguts de les investigacions o de processos de
detecció de necessitats.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Delimitar estratègies i instruments per fomentar la participació social en els centres educatius.
Descriure els rols, funcions i actuacions típiques de la direcció per al canvi.
Elaborar esquemes relacionats amb la descripció de l'estructura organitzativa.
Elaborar i aplicar estratègies dirigides a millorar la gestió institucional.
Elaborar un pla d'innovació per a institucions educatives.
Estructurar els apartats que contempla una proposta d'innovació.
Identificar espais relacionats amb la millora institucional.
Identificar i analitzar models de direcció participativa.
Prioritzar espais d'intervenció en funció de criteris organitzatius.
Seleccionar les estratègies i procediments de canvi d'acord al context.

Continguts

BLOC 1: Els processos de canvi a les organitzacions.

Desenvolupament, canvi i innovació a les organitzacions.
Aprenentatge organitzatiu i factors que l'afavoreixen.
Gestió del coneixement, capital intel·lectual i aprenentatge informal.

BLOC 2: Estratègies i instruments per al canvi organitzacional.

Relacionades amb l'estructura de l'organització.
Relacionades amb els processos interns.
Relacionades amb les persones.
Relacionades amb la vinculació amb l'entorn.

BLOC 3: Elaboració d'un programa de canvi organitzatiu.

Avaluació i diagnòstic organitzatiu.
Planificació estratègica.

Metodologia

Les activitats formatives que tenen lloc en aquesta assignatura són de tipus presencial, supervisat i autònom:

Les classes presencials estan dirigides pel professorat de l'assignatura i es realitzen en els espais de la
Facultat. Poden ser classes en gran grup o bé seminaris: la classe en gran grup permet l'exposició,
reflexió i debat dels principals continguts i elements de discussió dels quatre blocs. Els seminaris són
espais de treball en grup petit per analitzar i debatre les activitats proposades pel professorat per tal de
complementar les sessions teòriques. Els seminaris són d'assistència obligatòria i els estudiants
s'adscriuran a un grups programats a principi de curs. Excepcionalment, durant el curs 2020/2021, la

docència en Gran Grup es farà en línia. S'organitzarà en càpsules o microsessions d'uns 30 minuts en
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docència en Gran Grup es farà en línia. S'organitzarà en càpsules o microsessions d'uns 30 minuts en
les quals el docent proporcionarà les claus en vista a construir i estructurar el coneixement associat a
cada tema, així com a desenvolupar les competències que no requereixen d'una particular interacció,
com seria el cas dels seminaris (ex., debat, resolució de casos).
Les activitats supervisades pel professor fora de l'aula inclouen el conjunt de tutories individuals i
grupals, físiques i virtuals, que han de servir per resoldre dificultats, orientar tasques i assegurar la
comprensió dels aprenentatges de l'assignatura.
El treball de tipus autònom és el que realitza l'estudiant de forma independent i suposa la preparació de
lectures, casos i altres tipus de tasques per tal de treure el màxim aprofitament de les sessions i assolir
els objectius de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en gran grup: sessions magistrals; exposicions de lectures, treballs i
documents per part estudiants; i debats i reflexions sobre qüestions bàsiques dels
continguts

30 1,2 1, 2, 6, 7, 8,
10

Seminaris: anàlisi de documents, articles i dades; resolució de casos i elaboració de
mapes conceptuals

15 0,6 3, 4, 5, 6, 9,
10

Tipus: Supervisades

Tutoria i supervisió de les tasques i activitats plantejades 30 1,2 3, 4, 5, 6, 9,
10

Tipus: Autònomes

Preparació individual i grupal dels treballs, pràctiques, informes i casos presentats.
Estudi de la matèria i preparació de les proves.

75 3 1, 2, 6, 7, 8,
10

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura "Desenvolupament Organitzacional d'Institucions Educatives" ha de permetre la
constatació de l'assoliment de les competències identificades. Igualment, ha de tenir present el disseny global
de la matèria i les seves orientacions metodològiques.

L'avaluació que es porta a terme en aquesta assignatura és continuada i final. Pel que fa a l'avaluació
continuada, de tipus formatiu, es tindran en compte els diferents blocs de contingut i la seva orientació
general:

Blocs 1, 2 i 3: l'estudiant realitzarà una sèrie d'activitats d'aprenentatge que seran avaluades amb un
valor de 50% sobre el total de la nota . En l'avaluació es contemplarà a més a més del treball realitzat,
el procés que s'ha dut a terme per fer-lo. La nota dels treballs grupals pot quedar matisada per les
aportacions individuals. La data de lliurament dels treballs serà indicada oportunament pel professorat,
tot i això, com a criteri general, el lliurament es realitzarà durant la setmana immediatament posterior a
la finalització del darrer seminari corresponent a l'activitat en qüestió.
L'avaluació final consta d'una prova escrita de caràcter final i sumatiu que inclou tots els continguts dels
diferents blocs. Aquesta prova té una ponderació en l'avaluació final del 50%.

En cas que resulti necessari, totes les proves d'avaluació final disposaran d'una segona oportunitat de
recuperació. Les dates de les avaluacions seran:

Prova final individual: 18 de desembre de 2020.
3



Prova final individual: 18 de desembre de 2020.
Recuperació de la prova final individual: 22 de gener de 2021.

Per tal de superar l'assignatura cal tenir una mitjana igual o superior a 5. Per poder fer la mitjana amb les
activitats cal treure al menys un 5 en cadascuna de les evidències empíriques dels blocs que integren el
sistema d'avaluació de l'assignatura. L'alumnat que no lliuri més del 50% de les activitats d'avaluació es
considerarà NO AVALUABLE (NA).

L' , en cas contrari les activitats desenvolupades durant els seminaris es consideraranassistència és obligatòria
no presentades (els justificants només serveixen per explicar l'absència, en cap cas són un eximent de la
presencialitat). Els estudiants que durant el curs hagin fent un seguiment adequat de l'assignatura i tot i així
els quedi algun aspecte no assolit se'ls donarà l'oportunitat de poder superar la matèria, realitzant un treball
autònom addicional o refent alguna de les activitats lliurades o realitzades. S'haurà d'estudiar cada cas en
funció de la situació de cada estudiant.

Les qualificacions obtingudes en cadascuna de les activitats avaluatives es lliuraran a l'estudiant mitjançant
publicació dels resultats al moodle o a l'aula. Un cop lliurades les qualificacions l'estudiant podrà fer la revisió
de la nota en les hores que el professor té destinades a tutories.

Les qualificacions de cada una de les evidències d'avaluació es faran públiques al campus virtual en els 20
dies següents al seu lliurament. L'estudiant que vulgui revisar la nota haurà de fer-ho en els 15 dies posteriors
a la seva publicació en l'horari de tutories que el professorat té establert per aquesta assignatura i que es
consigna en el programa.

Per aprovar aquesta assignatura, en totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte la correcció
. L'alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amblingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació

fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser
retornada (no avaluada)o suspesa si el professor considera que no compleix aquests requisits.

La  tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que potcopia o plagi,
representar suspendre l'assignatura:

Es considerarà que un treball, activitat o examen està "copiat" quan reprodueix tot o una part del treball
d'un/a altre/a company/a.
Es considerarà que un treball o activitat està "plagiat" quan es presenta com a propi una part d'un text
d'un autor sense citar les fonts, independentment que les fonts originàries siguin en paper o en format
digital. (més informació sobre plagi a http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_0
1.html).

Es recomana seguir la normativa APA (2019, 7ª versió): Al següent enllaç hi trobareu una proposta de
normativa: https://bit.ly/3dNEd8E

Per obtenir més informació sobre els "Criteris i pautes generals d'avaluació de la Facultat de Ciències de
l'Educació" aprovats per la COA a 28 de maig de 2015 i modificat a la Junta de Facultat del 6 d'abril del 2017
es pot consultar el següent document:
http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exercici bloc 1 10% 0 0 2, 4, 5, 7, 8, 9

Exercici bloc 2 10% 0 0 1, 3, 4, 5, 10

Exercici bloc 3 30% 0 0 1, 5, 6, 7, 8, 9

Prova final de verificació d'aprenentatges 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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