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Objectius

Adquirir els coneixements adequats per gestionar els recursos (espais i temps) de l'organització, així com
aplicar les estratègies i dinàmiques més adequades per a la gestió de les persones

Competències

Analitzar i resoldre problemes complexos d'organització, lideratge, direcció i gestió institucional des
d'una perspectiva multidisciplinària.
Assessorar i intervenir en problemes o processos relacionats amb l'organització i gestió de les
institucions educatives.
Col·laborar i actuar en equip.
Impulsar institucions educatives segures, saludables i sostenibles.
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 tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una
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Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una
manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Resultats d'aprenentatge

Acompanyar els processos de desenvolupament organitzacional.
Aplicar eines de mediació en les situacions de conflicte grupal.
Construir una cultura organitzacional basada en valors que manifestin un model d'organització segura,
saludable i sostenible.
Demostrar una actitud orientada a la recerca de solucions als problemes educatius.
Facilitar la comunicació entre tots els membres que conformen l'equip de treball.
Identificar els principals problemes d'una unitat organitzativa.
Identificar quines aportacions individuals es duen a terme en el treball grupal.
Proposar actuacions que impliquin la resolució dels problemes i les disfuncions organitzatives en
educació formal i no formal.
Revisar sistemàticament les produccions, tasques i activitats que es generen individualment i
col·lectivament.
Tenir una actitud constructiva i respectuosa en les situacions de conflicte institucional.

Continguts

Fonaments de la gestió eficaç i eficient
Models de gestió burocràtics 'versus' centrats en el canvi i la millora permanent
Processos de gestió diferenciada d'institucions educatives: organització d'espais, organització de
temps, organització de persones
Relacions humanes: gestió de la participació i comunicació, gestió dels conflictes, gestió de el
coneixement col·lectiu
La gestió administrativa d'una organització educativa
La gestió econòmica d'una organització educativa

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.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Conferències 4 0,16 6, 8

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
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Tipus: Autònomes

Lectura d'articles i informes 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

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 bon domini de lallengua 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 6

Presentació Pla Estratègic 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10

Proposta de millora del centre educatiu 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10

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

5% 1 0,04 1, 3, 5, 6, 7, 10
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