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RESUM
La comunicació es l'eix fonamental per al funcionament de les institucions educatives
i, a més a més es l'entranya mateixa del'organització. Noves demandes socials, educatives, etc. han
modificat
substancialment els processos comunicatius. Una resposta creativa a aquestes diverses demandes
requereix, en especial, d'un lideratge transformador en les nostres organitzacions. Sabem que en les
institucions educatives hi han canvis
diversos i accelerats i una de les diferencies entre l'èxit i el fracàs es la qualitat de la direcció i del
lideratge. Transitar d'un lideratge burocràtic a un altre pedagògic, distribuït i estratègic, es un procés
complex, però urgent.
Una de les claus importants junt amb altres es la formació centrada en el desenvolupament de les
competències professionals necessàries per a desenvolupar un bon lideratge pedagògic. Per tant, el
propòsit d'esta matèria es desenvolupar estratègies concretes per a la gestió de la comunicació que
faciliten la consolidació de líders pedagògics en les organitzacions com un factor de primer orde en la
millora de l'educació.
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Requisits o recomanacions prèvies

COMPETÈNCIES
2216 - M.U. Política, Gestió i Direcció d'Organitz. Educatives
- Ser capaços de transmetre la importància de l'exercici d'un lideratge tranformador i democràtic en les
organitzacions i institucions educatives, promovent un projecte educatiu compartit.
- Ser capaços d'establir implementar relacions interpersonals positives i efectives, en comunicació
oberta amb la comunitat educativa.
- Que els estudiants siguen capaços de dissenyar i aplicar estratègies d'acció orientades a construir
vincles sòlids i sostenibles amb la comunitat escolar, i involucrar-se eficaçment en els processos
educatius

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
-Dissenyar estratègies formatives dirigides a la direcció d'organitzacions educatives.
-Detectar les diferències bàsiques entre els estils de lideratge d'un professional educatiu.
-Reflexionar sobre l aimportància d'exercir un lideratge transformador i democràtic en el organitzacions i
institucions educatives.
-Saber establir relacions dialogants amb les diferents persones d'una comunitat educativa, escoltant i
expressant-se d'una forma clara i assertiva.
-Fer exposicions públiques de manera clara i sense ambigüitats.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. El centre escolar com a centre del sistema i agent de canvi i innovació

2. Estructures, agències socials, dinàmiques i competències per a un lideratge professional i
democràtic de les organitzacions. L'essència del lideratge i les estratègies per al canvi.

3. La direcció referent privilegiada per a millorar la vida organitzativa de la institució educativa.
Noves funcions i agents de la direcció.
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4. Implicació de la direcció i paper dels diferents agents institucionals per a planificar i
implementar processos d'avaluació i innovació.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Treball en grup
Pràctiques en aula
Tutories reglades
Elaboració de treballs en grup
Estudi i treball autònom
Preparació d'activitats d'avaluació
TOTAL

Hores
7,00
5,00
5,00
4,00
7,00
7,00
3,00
38,00

% Presencial
100
100
100
100
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
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Metodologia docent
A les sessions s'alternarà les exposicions teòriques de la professora amb la realització d'activitats
participatives i de reflexió
per part dels estudiants. La metodologia serà activa i cooperativa, centrada en l'aprenentatge del
discent entenent aquest com un procés que es desenvolupa en el si d'un grup d'aprenentatge. A més es
potenciarà i valorarà la implicació de l'estudiant no només en les tasques proposades, sinó en les
activitats que ells mateixos suggereixin.

Les diferents dinàmiques de classe que es van a desenvolupar en les sessions
són:
* Discussió d'algunes qüestions polèmiques i la resolució de casos il·lustratius dels continguts de la
Guia docent
* Treballs de camp per a conèixer experiències educatives vinculades al contingut de l'assignatura.
* Lectures individuals i grupals. Anàlisi crític de documents i articles de premsa, etc. Debats a l'aula.
* Treballs d'equip perquè els estudiants comparteixin experiències i elaboren projectes de treball
cooperatiu. Per a això, se'ls distribuirà un seguit d'activitats a realitzar en grup, per a posteriorment
realitzar la posada en comú en les classes mitjançant presentacions o pòsters.

AVALUACIÓ
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L'avaluació de l'assignatura es realitzarà de forma contínua. Amb aquesta finalitat, es tindran en compte
els següents components de valoració:
La participació activa en les sessions d'aula.
Les activitats pràctiques en grup i/o individuals sobre els continguts.
La revisió crítica de recerques publicades en articles extrets de revistes de recerca.
L'avaluació constarà de dues parts diferenciades:
a) Treball individual. Aquesta activitat versarà sobre els continguts explicats en classe, les lectures
realitzades, o els aspectes treballats en els casos pràctics. Aquesta prova valora el domini conceptual i
tècnic de la matèria i tindrà un valor del 50% de la nota final.
b)Treball en grup, activitats pràctiques, exposicions,… tindrà un valor del 50% de la nota final.
Criteris d'avaluació:
•Domini de la terminologia específica i precisió conceptual.
• Capacitat demostrada per a l'anàlisi i interpretació de supòsits, posant de manifest el sentit crític, així
com el domini de les claus epistemològiques i teòriques de la matèria.
•Capacitat de relació, reflexió i crítica demostrada en les diferents lectures de la bibliografia.
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ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
1.Volum de treball i planificació temporal.
Quant a la planificació temporal i l'organització de les sessions de classe, la programació de
l'assignatura s'ajustarà al seu horari; la part presencial i la no presencial síncrona, quan coincideixin,
s'impartiran sempre a l'aula assignada, en els dies i hores fixats. La docència no presencial asíncrona
pot implicar treball autònom programat dels estudiants i les estudiantes o sessions de videoconferència
amb el professor o la professora en dies o setmanes alternatives a la presencial.
L'atenció tutorial es realitzarà de forma no presencial, les tutories seran virtuals.

2. Metodologia
La metodologia s'adaptarà de manera flexible, diversificada i acordada, en la mesura del possible, amb
els estudiants i les estudiantes, en funció de la combinació de modalitats adoptada –presencial, no
presencial síncrona o asíncrona–. La modalitat no presencial síncrona o asíncrona es desenvoluparà a
través de l'eina blacboard collaborate, disponible a l'Aula Virtual, complementada amb la utilització de
recursos dipositats igualment en a l'Aula Virtual, com a transparències locutades, textos i altres materials
que sustentin les propostes d'activitat en la modalitat no presencial asíncrona.

3.Avaluació
Els mètodes i formats d'avaluació, en coherència amb les modalitats i metodologia adoptades, faran
especial èmfasi en l'avaluació contínua. El/la professor/a especificarà les maneres de lliurament i de
revisió/devolució, preferentment online, dels treballs acadèmics previstos. Per al cas de les assignatures
que utilitzen proves, es prevaldrà, fins on ho permeti la disponibilitat d'espais, l'avaluació final presencial.
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