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1.- PRESENTACIÓ 
 
És indubtable que la societat actual, és una societat de les organitzacions i que aquestes tenen 
cada cop més importància. D'entre elles, les organitzacions educatives i en concret les escolars, 
tenen una gran repercussió en el conjunt social a la vegada que una estructura formal clarament 
definida. 
 
Tanmateix , les noves situacions educatives en contextos no escolars així com els serveis de 
benestar tenen també un sistema organitzatiu - potser no tant formalitzat -, que cal conèixer , 
comprendre i saber gestionar. Molts del alumnes actuals - futurs treballadors socials -, tindran 
contacte o gestionaran aquestes organitzacions. 
 
Aquesta matèria presentarà els continguts de les actuals tendències en direcció, organització i 
gestió aplicades als centres anomenats. Es plantejaran també estudis de casos i simulacions per 
completar la vessant aplicativa. 
 
Així mateix s'introduiran els conceptes de qualitat del servei: Avaluació de processos i resultats, 
analitzant la seva viabilitat. 
 
2.OBJECTIUS 
 
- Reflexionar sobre l'important  funció de les organitzacions a la societat actual. 
- Conèixer, per part dels alumnes, els principals conceptes de direcció , organització i gestió i 
saber-los aplicar a centres educatius i de benestar. 
- Fomentar l'anàlisi sobre l'organització i funcionament dels centres i  de serveis a la comunitat. 
- Capacitar els alumnes en estratègies de gestió i avaluació, per comunicar, negociar, planificar, 
organitzar i treballar en equip. 
 
- Fomentar en els alumnes la consciència i el pensament crític, reflexiu, raonat i fonamentat, que 
haurà de veure's expressada tant en els treballs escrits, com en la participació a classe, etc. en 
definitiva en tot el procés d'aprenentatge de la matèria. 
 
3.BLOCS TEMÀTICS 
 
I-   La societat de les organitzacions. Direcció, organització i gestió : conceptes bàsics i 
tendències actuals. Les organitzacions no lucratives. 
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II- Direcció, organització, gestió i administració educatives i de benestar .Les organitzacions 
escolars i les educatives no escolars. Tipologies de centres educatius  i de benestar. 
Característiques específiques: Legislació, objectius, direcció, organització i estructures, sistemes 
relacionals i de comunicació, etc. 
  
III- El projecte educatiu del centre. Pautes per a la seva elaboració i avaluació. 
 
IV- La gestió en centres i serveis a la comunitat. Tipologies de gestió. Anàlisi dels aspectes més 
rellevats de la gestió dels recursos materials, personals i funcionals. 
 
V- Les estratègies pel canvi organitzareu . La seva aplicació a centres i serveis educatius i a la 
comunitat. 
 
VI- Qualitat dels serveis :L'avaluació de processos i resultats. 
 
4.METODOLOGIA 
 
Conseqüentment amb els objectius del programa, la matèria es planteja amb un eix metodològic 
transversal que és el de requerir la participació activa i constant dels alumnes. Així, junt a la 
exposició teòrica dels diferents aspectes del programa per part del professor, es realitzaran per 
part dels alumnes treballs individuals i/o en petits grups, que requeriran lectures prèvies, 
preparació i desenvolupament de simulacions, estudi i presentació d'elements organitzats de 
diferents centres, serveis, etc. Tot aquest treball paral·lel enriquirà la participació a classe i la 
formació dels propis criteris sobre la matèria. 
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