
1.- Presentació. 
La direcció d’un centre educatiu, tant per la complexitat, com pel volum de treball i 
l’especialització de les feines que engloba, és un repte compartit. El director/a, l’equip 
directiu, els coordinadors, els caps d’àrea, etc. exerceixen funcions directives. 

La formació d’equips de direcció consistents i cohesionats no és un repte fàcil ni 
tampoc hi ha receptes de validesa general. Són múltiples els factors que hi incideixen, 
els quals presenten característiques singulars a cada centre. 

L’activitat es dedicarà a plantejar l’entitat dels equips directius, a considerar-ne 
diverses modalitats (tant pel que fa a la composició com al funcionament) i, sobretot, a 
analitzar-ne el procés de cohesió i consolidació com un veritable equip, tot posant 
atenció a la delimitació de funcions i a la coordinació entre els diversos integrants. 

La segona part de la sessió es destinarà a un col·loqui entre/amb els participants en el 
qual podràs plantejar les qüestions que consideris pertinents.  

2.- Destinataris 
Membres d’equips directius interessats a reflexionar sobre la feina que duen a terme. 
Docents en formació per a l’exercici de la direcció. Docents interessats en efectuar un 
apropament inicial a la direcció escolar. Formadors de directius.  

3.- Formador 
Dr. Joan Teixidó Saballs. Universitat de Girona. GROC. ForDires 

4.- Format 
Presentació + Exposició + Col·loqui + Conclusions i/o propostes + Tertúlia opcional 

5.- Data. 
Dimarts, 14 de juny de 2022, de 18 a 20 h. Sessió en llengua catalana 
Dijous, 16 de juny de 2022, de 18 a 20 h. Sessió en llengua castellana 

6.- Inscripció. 
Inscripció prèvia a http://fordires.org/index.php/ca/f-permanent/equip-directiu-ca 

7.- Preu 
Activitat gratuïta. 

8.- Crida a interessats a participar en un seminari  
L’activitat ofereix la possibilitat d’aprofundir en els processos de cohesió i optimització 
del funcionament dels equips directius a través d’un seminari on line durant el curs 
2022-23, en sessions mensuals de 18 a 20 h. 

A finals de setembre es realitzarà una trobada amb les persones que hagin expressat 
interès on es detallarà el funcionament del seminari i el pla de treball. Les persones 
interessades poden manifestar-ho a través del formulari que hi ha a la web 

 

9.- Programa 
 

DIMARTS, 14 DE JUNY DE 2022 
  

ACOLLIDA 18, 00 a 18,05 h. Benvinguda i Presentació. 
Es començarà amb puntualitat. Els qui arribin més tard s’incorporaran a 
l’activitat amb normalitat. 

  

CONEIXEMENT 18,05 a 18,50 h. Exposició.  
Cohesió i coordinació de l’equip directiu 

 La direcció escolar, una feina en equip 
L’equip directiu: de la legislació a la realitat  
Delimitació de funcions entre els membres de l’equip directiu 
Funcionament, cohesió i coordinació de l’equip directiu 

  

MOTIVACIÓ 
 

18,50 a 19 h.  El perquè de tot plegat.  
Davant una activitat singular et planteges quin sentit té? qui la 
convoca? amb quina finalitat? què se’n desprèn?... 
Són aspectes que cal aclarir per tal de comprendre plenament 
l’objectiu de l’activitat i valorar possibilitats de futur 

  

PARTICIPACIÓ 19 a 19,50  h. Col·loqui.  
Aportacions, preguntes, matisacions... 
Intervencions entre els participants. Poden plantejar qüestions 
referides a l’exposició, a altres aspectes de l’organització i direcció 
de centres educatius, a la pròpia activitat, etc. 
Un moderador anotarà les demandes de participació i gestionarà 
l’ordre de les intervencions 

  

CLOENDA 
 

19,50 a 20 h. Propostes de futur. 
Concreció de dues possibles accions de futur  

a) Retorn del coneixement generat pels participants. 
b) Invitació a participar en un seminari per a la construcció 

d’un instrument que faciliti la cohesió i la coordinació de 
l’equip directiu 

  

TERTÚLIA A partir de les 20 h . Pròrroga. Opcional 
Si han quedat coses per dir, disposes de temps i en tens ganes,  la 
darrera estona la dedicarem a fer tertúlia  

  

COMIAT Gràcies! Fins la propera. 

  
 



10.- ¿ Per què ?  
El sistema educatiu s’ha convertit en una gran centrifugadora que no para de girar: tot 
va de pressa, tot es mou... Els docents, els directius, els assessors, els inspectors... es 
queixen de manca de temps; no els queda espai per pensar, per reflexionar, per 
compartir impressions, dubtes i neguits amb altres companys.  

En aquest context, oferim una sessió orientada a repensar quin és el sentit de l’equip 
directiu? de quina manera es forma? i es cohesiona? quines funcions corresponen a 
cadascun dels membres?, com se les han distribuïdes? com s’afronten els processos de 
relleu en l’equip directiu?  

A banda dels aspectes tècnics, també cal tenir present la dimensió personal: què et 
motiva a formar part de l’equip directiu? et sents compensat? és gratificant? comporta 
maldecaps? què t’empeny a continuar?  
 
11.- Trets distintius. 
Independència. Espai d’expressió i intercanvi d’opinions en plena llibertat.  

Voluntarietat. Activitat voluntària. No comporta cap compromís o obligació.  

Motivació. Aprendre. L’activitat aporta i sistematitza algunes idees bàsiques sobre el 
tema tractat alhora que permet conèixer i contrastar altres punts de vista. Es tracta de 
comprendre per a aprendre. 

Qualitat. Compromís de rigor i seriositat en la preparació i en el desenvolupament 

Disseny. Combinació d’activitats expositives, de participació i de reflexió.  

Adequació a la situació. Exposició de les idees bàsiques sobre el tema tractat durant 
45 minuts + col·loqui entre/amb els participants.  

Adequació als destinataris. Dirigida a docents i directius en exercici. Activitat no 
acadèmica, orientada al desenvolupament professional.  

Generació de coneixement. L’activitat incorpora una enquesta exploratòria sobre 
l’equip directiu. Els resultats es donaran a conèixer durant el primer trimestre del curs 
2022-23. 

Creixement professional/personal. Activitat de creixement professional i personal dels 
participants. Els aprenentatges seran singulars per a cada participant en funció dels 
coneixements previs, experiència professional, plantejaments personals, etc. 

Continuïtat. A la part final de la sessió es valorarà la continuïtat i es recolliran 
suggeriments sobre temes a tractar en futures accions. 

Col·laboració.  La preparació, difusió i desplegament de l’activitat es basa en la 
col·laboració altruista (l’activitat no genera cap mena d’activitat econòmica) d’un grups 
de professionals.  Sense ells, res no seria possible. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Dimarts, 14 de juny de 2022. De 18 a 20 h. Català 
 

Dijous, 16 de juny de 2022. De 18 a 20. Castellà 
 

Activitat gratuïta online a través de Zoom. Inscripció prèvia 
 
 

 

 

Rols i distribució de funcions entre els membres de l’equip directiu 
Activitat formativa singular en format intensiu 

L’EQUIP DIRECTIU. FORMACIÓ, 
COHESIÓ I COORDINACIÓ. 


