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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.

Altres indicacions sobre les llengües

La llengua de comunicació pot ser tant en català com en castellà, variarà en funció de la preferència personal
de cdascú

Prerequisits

No s'han establert prerequisits per cursar aquesta assignatura

Objectius

Dissenyar projectes i programes que recullin els objectius, les normatives i el funcionament de les institucions
educatives

Competències

Adaptar-se a la diversitat de situacions i interlocutors.
Aplicar eines per a la millora de la planificació, la gestió i el canvi institucional.
Planificar, desenvolupar i avaluar plans d'actuació directiva per promoure el canvi i la innovació als
centres educatius.
Promoure i impulsar la gestió de la diversitat de gènere i de l'equitat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius
al seu camp d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar el funcionament de l'impacte de la innovació de les institucions educatives d'educació formal i
no formal.
Comprendre els tipus, formes i manifestacions diferenciades de diversitat en contextos educatius.
Construir una cultura organitzativa sensible a les qüestions de desigualtat per raó de gènere.

Dissenyar marcs d'intervenció educativa formalitzats.
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Dissenyar marcs d'intervenció educativa formalitzats.
Identificar les possibilitats d'intervenció directiva en contextos de complexitat.
Localitzar i aplicar les disposicions reglamentàries i normatives vigents en els diferents contextos i
àmbits educatius.
Participar de manera respectuosa i ordenada en les reunions i equips de treball interdisciplinari.
Promoure accions i projectes orientats a construir una societat més equitativa en funció del gènere.
Promoure el valor de la diversitat com a recurs educatiu.
Proposar actuacions que impliquin la resolució dels problemes i les disfuncions organitzatives en
educació formal i no formal.

Continguts

El projecte educatiu de centre i el projecte curricular
La normativa i els reglaments d'una organització educativa
Elaboració, seguiment i avaluació dels plantejaments institucionals a llarg termini
Els plantejaments curt termini
Els plantejaments d'innovació i millora. Plans estratègics.
Processos de canvi. El paper de la direcció en la innovació i la millora permanent
El disseny del programa de l'acció directiva. Concepte i contingut del programa de direcció. Models de
direcció.
Referents per a l'elaboració d'un programa de direcció diferenciat: el context mediat i immediat, la
normativa i el coneixement de la institució.
El desenvolupament, el seguiment i l'avaluació del programa de direcció

Metodologia

Aquest és un estudi semipresencial amb un alt percentatge de treball autònom i supervisat.

Cada unitat te una durada de 3 setmanes, en aquest temps l'estudiant ha de participar en els fòrums de debat
i resoldre les activitats que es plantegen.

Els informes que lliuren els estudiants, un per mòdul, estan compostos per diverses activitats definides pel
professor responsable de cada mòdul. L'estudiant rep a l'inici de cada mòdul una rúbrica amb els criteris
d'avaluació i amb el percentatge del seu valor en l'avaluació total del mòdul.

What do you want to do ?
New mailCopy

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Conferències 4 0,16 2, 3, 9

Tipus: Supervisades

Fòrum de debats 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Resolució de casos, exercicis i problemes de forma virtual 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tutories / Orientacions sobre com abordar l'estudi personal 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Lectura d'articles i informes 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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Resolució de casos, exercicis i problemes de forma virtual 46 1,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

En l'avaluació del mòdul es tindran en consideració els següents criteris: la qualitat de les activitats
realitzades, la participació en els fòrums, els aprenentatges assolits, la vinculació de les respostes amb la
pràctica professional i la seva pertinència amb les finalitats i continguts del màster.

La mitjana de l'avaluació final dels cinc mòduls (15% cada mòdul) suposarà el 75% de la nota final i el Treball
de Final de Màster el 25% restant. Per poder passar a la presentació i avaluació de l'TFM cal obtenir una
mitjana dels mòduls superior a 5 i haver aprovat més de l'80% de les mateixes. Els treballs s'han de lliurar a
l'aula moodle en el temps establert. El responsable de la unitat ha d'informar del resultat de la correcció dels
mateixos en un període no superior als quinze dies posteriors al lliurament de la feina. A l'acabar els mòduls
se'ls donarà l'oportunitat de recuperar, si cal, els mòduls no superats.

La , en qualsevol tipus de prova avaluativa, constitueixen un delicte. i es penalitzarà amb un 0copia o plagi
com a nota de l'assignatura perdent la possibilitat de recuperar-la. Es considerarà que un treball o activitat
està "copiat" quan reprodueix tot o una part significativa 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. 
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant
oralment com per escrit, i un bondomini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.
En totes les activitats es tindrà en compte, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de
presentació. L'alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb 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/a
considera que no compleix aquests requisits.

What do you want to do ?
New mailCopy

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assistència a conferències i activitats complementaries 5% 1 0,04 5, 6

Presentació de la diagnosi institucional 40% 4 0,16 1, 2, 3, 5, 6, 9,
10

Realització esquema del projecte de direcció 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9

Reflexió personal en relació als aprenentatges realitzats en el mòdul.
Pràctica Reflexiva

5% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10
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