Actualització del Projecte de Direcció
Acompanyament tutoritzat en l’actualització del Projecte de Direcció i preparació de la
presentació al Claustre i al Consell Escolar

1.- Destinataris
Docents que acaben el període de mandat el 30 de juny de 2023 i desitgen continuar en
l’exercici del càrrec durant un altre mandat.
”A l’acabament del seu període de nomenament, el director o directora pot optar per
continuar en l’exercici del càrrec durant un altre mandat, sempre que hagi estat avaluat
de manera positiva l’exercici de la direcció i que presenti, abans de fer-se’n efectiva la
renovació, l’actualització del seu projecte de direcció” (Art 21.1. del Decret 29/2015)

2.- Durada
5 mesos
De gener a maig de 2023

3.- Calendari
Gener 2023
Sessió 1. Dissabte 21.
9 a 10,30 h. Trets distintius de l’exercici de la direcció escolar.
10,30 a 11 h. Inauguració del curs i presentació del Pla de Treball.
11 a 11,30 h. Descans. Esmorzar
11,30 a 14 h. Continuar a la direcció. Dimensió personal, institucional i sistèmica
Sessió 2. Dissabte 28.
9 a 9,30 h. Procés de renovació del mandat en la direcció escolar.
9,30 a 11 h. Elaboració de la Memòria Final de Mandat
11,30 a 13 h. Actualització del PdD: entitat, components i procés d’elaboració
Febrer 2023
Sessió 3. Dissabte 4. Elaboració de la Memòria Final de Mandat
De 9 a 10,30 h. Sessió grupal
De 11 a 13 h. Atenció individualitzada a estudiants
Sessió 4. Dissabte 25. Actualització del PdD: components, estructura i format
De 9 a 10,30 h. Sessió grupal
De 11 a 13 h. Atenció individual a cada estudiant
Març 2023
Sessió 5. Dissabte 18. Revisió i millora de l’actualització del PdD
De 9 a 10,30 h. Sessió grupal
De 11 a 13 h. Atenció individual a cada estudiant
Abril 2023
Sessió 6. Dissabte, 15 Preparació de la presentació al claustre i al Consell Escolar
De 9 a 11 h. Continguts i organització de la presentació

De 11,30 a 13 h. Exposició i defensa del PdD davant del Consell Escolar
Maig de 2023
Sessió 7. Dissabte 13. Simulació de la presentació al Consell Escolar. On line
30 minuts d’exposició a càrrec de cada estudiant + debat amb el tribunal
Sessió 8. Dissabte 20.
9 a 10,30 h. La construcció de lideratge en la direcció escolar. J. Teixidó.
10,30 h. a 11 h Cloenda.
11 a 11,30 h. Esmorzar
11,30 a 13 h. Idees finals per a directius de centres educatius.

4.- Dies i horaris
8 sessions on line en dissabte mati (9 a 13 h).
Es valorarà la possibilitat d’oferir el curs en dilluns i dimarts a la tarda (de 19 a 21 h.)

5.- Nombre d’estudiants per formador: entre 6 i 10
6.- Càrrega lectiva
90 hores
32 hores presencials/on line síncrones
8 hores on line asíncrones
50 hores de treball dirigit

7.- Preu.
1 inscripció: 600€
2 inscripcions que actualitzen el PdD en equip: 700€
3 inscripcions que actualitzen el PdD en equip: 800€

8.- Inscripció.
De 15 de maig a 30 d’octubre de 2022

