Presentació
El Projecte de Direcció, tal com és concebut a la legislació vigent, esdevé un factor clau
en el desenvolupament de l’autonomia de centre i, alhora, constitueix un element
determinant en l’accés i en l’exercici de la direcció, i en l’avaluació del període de
mandat.
Després d’alguns anys d’experiència (5 a Catalunya i 3 a la resta d’autonomies), quan ja
es compta amb una considerable experiència pel que fa a l’elaboració i la
implementació del Projecte de Direcció, és un moment oportú per fer una aturada en
el camí per analitzar-ne la rellevància en el procés d’accés al càrrec i, també, per
considerar quin paper ha de tenir en la formació inicial i permanent per a l’exercici de
la direcció.

de la directiva des d’una perspectiva pràctica, amb la intenció de dur a terme recerca
aplicada, és a dir, útil per al directius i per al progrés de la direcció.

Objectius
1.- Analitzar els diversos aspectes a considerar en la formació per a la direcció escolar
d’acord amb la regulació legal en vigor: modalitats, moments, formadors, organització,
etc.
2.- Considerar el paper del Projecte de Direcció en la formació inicial i permanent per
a l’exercici de la direcció.
3.- Propiciar l’intercanvi de parers, el debat i la construcció conjunta de coneixement
entre els participants al Workshop

Destinataris

Equips directius i candidats
Professionals que elaboren, apliquen i confereixen
sentit pràctic al Projecte de Direcció

Adreçat a directius en exercici, estudiosos, representants de l’Administració,
responsables de les Comissions de Selecció, responsables de formació, formadors de
directius de centres educatius i, en general, professionals interessats en la formació per
a la direcció escolar.

Format

Administracions
Educatives i
Inspecció
Responsables de regular el
model d’accés, la formació i
el procés de selecció

Projecte
de
Direcció

Investigadors i
estudiosos
Responsables de desenvolupar i operativitzar el
Projecte de Direcció

Es realitzarà en format de Workshop: trobada intensiva d’aportació i construcció de
coneixement entre professionals de l’educació disposats a exposar i contrastar
opinions i punts de vista.
Tres sessions de treball (sense ponències ni conferenciants), de tres hores de durada
cadascuna, amb un contingut detallat prèviament.

Participants

Institucions de Formació i Formadors
Responsables de dissenyar i de dur a terme accions de
formació

50 experts en formació per a la direcció escolar, procedents de Catalunya i d’altres
comunitats autònomes convidats per l’organització.
Professionals vinculats a la formació per a la direcció escolar que expressin interès per
participar al Workshop.
Consulta la llista de participants a la web www.fordires.org

Inscripció
El Projecte de Direcció com a objecte d’atenció dels diversos actors organitzacionals

El Projecte de Direcció és objecte d’interès compartit per diversos actors del sistema
educatiu, que el perceben des de perspectives complementàries. És objecte d’interès a)
dels directius en exercici (en tant que professionals que l’elaboren, l’apliquen i li
confereixen un sentit pràctic); b) dels docents que aspiren a presentar una candidatura
(en tant que instrument que operativitza i possibilita l’accés al càrrec); c) de les
Administracions Educatives (en tant que entitats responsables de regular l’accés a la
direcció i la formació per a l’exercici del càrrec); d) de la Inspecció d’Educació (en tant
que té una intervenció destacada en el procés de selecció i, alhora, és responsable de
l’avaluació); e) de les estructures i institucions de formació (en tant que responsables
del disseny i el desplegament de les accions formatives); f) dels formadors (en tant que
encarregats d’ensenyar i acompanyar els candidats en l’elaboració del PdD) i, també,
last but not least, g) de les persones que han dedicat atenció a l’estudi de la direcció
escolar, particularment, aquells que han centrar la seva atenció a l’anàlisi de la realitat

Gratuïta. A través del portal www.fordires.org
Període d’Inscripció: del 10 de juny al 30 d’octubre de 2017

Més Informació
Sr. Santi Parera. Centre Municipal d’Educació de Palafruell.
Tel. 972 304345. Matins, de 9 a 14 h. educació@palafrugell.cat
Sra. Narcisa Camacho. Grup de Recerca Bitàcola-GROC.
Tel 972 418970. Matins, de 9 a 13 h. narcisa.camacho@gmail.com

Programa
Dijous, 9 de novembre de 2017. Tarda
Centre Municipal d’Educació de Palafrugell
17,30 a 18 h. Inauguració
Ajuntament de Palafrugell

Universitat de Girona
Departament d’Ensenyament
18 a 21 h. Formació per a la direcció escolar
18 a 18,30 h. Presentació dels participants
18,30 a 18,45 h. Presentació de la dinàmica de treball del Workshop
18,45 a 19,30 h. La formació per a la direcció escolar.
Apunts per a la construcció d’una carta de navegació
19,30 a 20,45 h. Aportacions i debat entre els participants
20,45 h. Síntesi a càrrec dels relators de la sessió
21,30 h. Sopar

WORKSHOP
Divendres, 10 de novembre de 2017. Matí
Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell
9 a 12 h. El Projecte de Direcció.
9 a 9,30 h. El Projecte de Direcció a la legislació vigent.
9,30 h. a 10,30 h Aportacions i debat entre els participants
10,30 a 11 h. Entitat, sentit i funcionalitat del Projecte de Direcció
11 a 12 h. Aportacions i debat entre els participants

El Projecte de Direcció en la formació per a la
direcció d’un centre educatiu

12 a 14,30 h. Activitat lúdicocultural.
Passejada - Ruta Literària per les cales: Calella, Llafranc, Sant Sebastià i Tamariu.
14,30 a 17 h. Dinar i descans.
Divendres, 10 de novembre de 2017. Tarda
Sala Polivalent de l’Ajuntament de Mont-ras
17,30 a 20,30 h. El PdD en la formació per a la direcció escolar
17,30 h. Acollida institucional
17,45 a 18,30 h. Formació i acompanyament en l’elaboració del Projecte de
Direcció. Potencialitats, reptes i dificultats
18,30 a 19,15 Experiències d’elaboració del Projecte de Direcció
19,15 a 20,15 h. Aportacions i debat entre els participants
20,15 a 20,30 h. Síntesi a càrrec dels relators de la sessió
20,30 a 20,45 h. Síntesi i cloenda de la Trobada d’Experts
20,45 a 22 h. Sopar
Divendres, 10 de novembre de 2017. Nit
Sala d’Actes del Museu del Suro
22 h. Activitat Fundació Josep Pallach.
Taula Rodona
Participació de la comunitat i direcció de centres·

9 i 10 de nov
novembre de 2017
Centre Municipal d’Educació de Palafrugell
Información e Inscripciones
www.fordires.org/jornadas

