
 

 

 

 
 
 

Situació excepcional de l’inici del curs 2020-2021:  

No sabem com serà el curs 2020-2021 ni si tornarà a haver-hi restriccions de desplaçaments, prohibició de reu-
nions de persones i si s’optarà per l’ensenyament telemàtic.  

Una de les característiques de l’EdD és que els alumnes formen un grup estable de relació i d’aprenentatge que 
permet crear uns lligams personals i professionals que duren en el temps i que acaben formant xarxes d’ajuda.  

No volem renunciar a aquesta característica de l’EdD, tot i que preveient que s’hagi de retornar a la situació del 
mes de març de 2020 hem decidit endarrerir el començament de la formació i, si cal, preveure la transformació 
del curs en formació a distància. També hem incorporat mòduls no presencials.  

En tot cas, la FECC garanteix que les sessions presencials es desenvoluparan respectant la normativa de pre-
venció de riscos laborals, mantenint el distanciament, la neteja, fent ús de mascaretes d’acord amba la normati-
va que estigui vigent i procedint a la higiene dels espais que l’administració determini en cada moment. 

 
Hi haurà una sessió informativa de l’EdD22 (online):  
Dia 17/06/20 a les 17h. És gratuïta, però requereix inscripció. Cliqueu aquí 

 

Presentació 

La funció directiva és diferent de la docent; això vol dir que, per exercir el lideratge dels centres 
escolars, calen unes competències diferents de les docents. La tasca directiva és complexa: el 
lideratge pedagògic i de la innovació, la gestió dels recursos, les relacions amb l’Administració, les 
famílies o l’entorn, la gestió laboral o econòmica... són funcions que s’han de saber fer. Alhora, la 
tasca directiva és un factor estratègic dels centres que pot impulsar enormement el projecte de 
l’escola. 

Per aquest motiu, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i la Facultat de Psicologia i 
Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna - Universitat Ramon Llull (URL) convoquen la 22a edició 
d’aquest curs, específicament pensat per a les escoles de la FECC. 

 

Destinataris 
 

 

 

L’Escola de Directius s’adreça a aquelles persones que es preparen per dirigir les escoles cristianes 
de Catalunya en els propers anys, o a aquelles que ja l’estan exercint i volen actualitzar els 
coneixements.  
 
Quan parlem de DIRECTIUS ens referim als educadors que tenen responsabilitats de govern en un 
centre escolar i, en particular, a aquelles persones que hi exerceixen les funcions pròpies de la 
titularitat i/o de la direcció general del centre.  
Seria bo que els directius que participin a l’EdD tinguin una sòlida experiència educativa, hagin tingut 
ja alguna experiència de coordinació o direcció i s’identifiquin amb el projecte educatiu del centre, 
tenint la màxima confiança de la institució titular. Per exemple, seria molt adequat que haguessin 
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tingut alguna experiència en el departament de pastoral o que fossin coneixedors del carisma de la 
congregació.  
 
És necessari que els assistents tinguin un domini suficient de les principals eines i programes 
informàtics d’ús més habitual en els centres escolars: tractament de textos, full de càlcul, correu 
electrònic, navegador d’Internet, programes de presentació, etc... 

 

 

 

 

 

Competències 
 

 

 

En finalitzar el curs, el directiu ha de ser competent per: 
• Analitzar, comprendre i relacionar-se amb l’entorn de l’escola 
• Tenir una visió de futur de l’educació i de l’escola i impulsar-ne el canvi 
• Planificar els diferents àmbits de gestió del centre 
• Fer ús d’habilitats directives en la comunicació i la relació 
• Desenvolupar un projecte 
 

 

 

 

Continguts 
 

 

 

 

 

1. Context de l’escola: social, familiar i educatiu 

2. La gestió del centre: gestió de recursos humans; gestió econòmica; gestió laboral; gestió 

pedagògica; gestió pastoral i gestió del màrqueting 

3. Habilitats directives: dirigir grups i equips; comunicar; dirigir reunions; liderar; negociar; 

gestionar conflictes 

4. El projecte: diagnosticar el centre, integrar informació rellevant i elaborar un pla 

 

Activitats d’avaluació 
 

 

 

En tractar-se d’un Títol d’Expert, algunes de les característiques de l’avaluació responen als criteris 
d’avaluació de la universitat. Per a la superació del curs caldrà una assistència mínima i superar una 
sèrie de treballs i un projecte. 

 
Formador 

 

 

 

 

Aquest curs serà impartit per l’equip de formadors de la FECC, experts en diferents àmbits de la 
gestió del centre, coordinat per Julio Andreu. 
 

 

Lloc de realització  

 

 

 

 

Les sessions presencials es realitzaran a la quarta planta de la seu de la FECC   
(c. dels Àngels, 18, de Barcelona. 08001) 

Mapa del lloc 

 
Calendari i horari 
 

Els alumnes inscrits a l’Escola de Directius començaran les activitats presencials el mes d’octubre 
(amb el primer treball) i les finalitzaran la primera setmana de juny de 2021. Els assistents encara 
disposaran d’unes setmanes per enllestir els treballs o el projecte.  
 
Al llarg del curs, caldrà dedicar-hi els dilluns i dimarts de 21 setmanes (de les 35 que té l’any 
escolar); en els períodes d’abans i després de les vacances escolars no hi haurà sessions presencials 
programades. 
 

 

 

 

Data:  Dilluns i dimarts de quasi totes les setmanes del curs escolar, des d’octubre de 2020 fins 
a juny de 2021 

Horari: de 9.30 a 18.15h (aquesta formació inclou el dinar)  
Modalitat: Presencial 
Durada: 315 hores presencials 

 

http://www.bit.ly/1UnS6Lj


 

 

Preu i finançament 
 
El preu de l’EdD 21 és de 3.570 €. Aquest preu inclou la inscripció en la Facultat, la matrícula al curs 
i la formació al llarg de tots els mòduls del curs. També inclou els àpats durant les setmanes de 
formació. No inclou els drets per l’expedició del títol oficial. 
El pagament es realitzarà en dos terminis: octubre i desembre de 2020. 
 
La previsió és que mitjançant un permís individual de formació (PIF), la participació a l’EdD generi un 
dret de bonificació a les quotes de la seguretat social a partir d’uns 5.000 € per participant (en 
funció del cost salarial de cada participant i de la seva assistència a l’EdD), a distribuir en dos anys. 
Això sempre que es compleixin els requisits establerts per la normativa. 
 
En el cas de les escoles adherides a la FECC, i un cop tinguem tota la documentació que us anirem 
demanant, realitzarem automàticament aquest tràmit (a no ser que ens comuniqueu per escrit el 
contrari), i sense cap cost afegit. (Per a més informació sobre la bonificació, poseu-vos en contacte 
amb el departament de Gestió de la Formació de la FECC a través del mail: 
gestio@escolacristiana.org ) 
 
 

Inscripció 
 

 

 
Les sol·licituds d’inscripció es formalitzaran a través del formulari que trobareu a la web de la FECC en 
l’apartat Formació. Al final d’aquest document trobareu un enllaç directe a la inscripció. 
 
➢ El període hàbil d’inscripció clourà el dia 9 de setembre (o quan ja no quedin places 

disponibles). En cas de no tenir un mínim d’inscripcions aquesta formació serà suspesa, prèvia 
comunicació a les persones inscrites. 

 
➢ Documentació a lliurar: Un cop enviada la sol·licitud, us respondrem amb les indicacions relatives 

a la documentació que haureu de fer-nos arribar per confirmar la vostra inscripció. 
 

➢ Baixes: En cas de voler-se donar de baixa, cal comunicar-ho per escrit a: 
formacio@escolacristiana.org abans del dia 9 de setembre 

 
➢ Més informació: http://blogs.escolacristiana.org/edd/ 

 
 

 
 

INSCRIPCIÓ A Ed22. CLIQUEU AQUÍ 
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