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Lideratge i Direcció de Centres Educatius
Aquest postgrau s’orienta a professionals de l’ensenyament interessats en l’exercici de la funció directiva. Aporta noves estratègies
d’ús educatiu de les tecnologies i dona accés a continguts d’aprenentatge innovadors i actuals, així com a fonts d’informació bàsiques
en aquests àmbits.
El cos del professorat d’aquest programa l’integren professionals en actiu en el món educatiu actual: directors de centres públics i
privats, inspectors del Departament d’Educació i professors especialistes en les diferents àrees.
A més, s’ofereix als estudiants del postgrau la possibilitat d’assistir a algunes sessions presencials que complementaran els continguts
i les competències que es treballin al programa. Aquestes sessions es gravaran per facilitar el contingut als estudiants que no puguin
assistir-hi.
Les sessions presencials complementàries, obertes a estudiants d’altres programes, es faran amb el suport del Fòrum Europeu
d’Administradors de l’Educació (FEAEC).
Aquest postgrau ha estat validat per el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de formació per a
l’exercici de la funció directiva de centres educatius públics d’acord amb els principis i prioritats del sistema educatiu. (Resolució del 26
d’abril de 2018 a l’empara dels articles 27.1 i 27.2 del Decret 155/2010 de 2 de novembre).

Objectius i competències
Aquest postgrau pretén formar professionals capaços,
competents i amb els coneixements, les aptituds i les
habilitats necessàries per a l’exercici de la funció directiva i
de lideratge en l’àmbit educatiu amb una visió global i d’una
manera innovadora i transformadora.
De manera més específica, el programa ofereix al participant
la possibilitat de:

•
•
•
•
•
•
•
•

Construir una visió global, innovadora i transformadora de
la funció directiva en l’educació.
Fomentar aptituds per al lideratge acadèmic institucional
i la col·laboració.
Adquirir eines dinàmiques vàlides i aptes per a la direcció i
la gestió de centres educatius.
Conèixer diferents realitats dels centres educatius segons
els contextos i la visió institucional.
Avaluar el funcionament de les institucions educatives
amb l’objectiu d’identificar accions i estratègies de
millora.
Dissenyar, planificar i dirigir projectes institucionals a curt,
mitjà i llarg termini.
Conèixer les bases legals i socials dels centres educatius.
Desenvolupar estratègies per a la comunicació i el treball
en equip institucional efectiu.

Finalment, el participant té l’oportunitat de confirmar la
consecució d’aquests objectius de programa en la redacció
i la defensa del treball final de postgrau en forma de projecte
de direcció de centre.

Les competències bàsiques que desenvoluparà l’estudiant del
postgrau són les següents:

•
•
•
•
•
•

•

Estructurar eficaçment els processos de presa de
decisions.
Implicar el professorat i altres professionals en el projecte
col·lectiu: generació de desenvolupament professional i
creació de cultura col·laborativa.
Moderar els problemes, les necessitats i aspiracions i
buscar solucions guanyadores.
Impulsar canvis per millorar els processos i els resultats
del centre quant a eficàcia i equitat.
Promoure relacions positives amb altres centres, entitats,
administracions i proveïdors.
Escoltar les preocupacions dels altres, considerar els
seus interessos i mostrar empatia pels seus sentiments
per fomentar un ambient de col·laboració, comunicació i
confiança.
Autoavaluar el treball directiu com a element de millora
en les dimensions tècnica, ètica i social.

A qui va dirigit
Professionals de l’ensenyament, tant d’institucions de
titularitat pública com privada, que tinguin interès a accedir
a càrrecs de funció directiva i exercir-los amb lideratge,
assegurant la qualitat de les institucions.

Sortides professionals
•

Direcció de centres educatius
Les sortides professionals corresponen a la direcció de centres
educatius de primària i secundària, i també de formació
professional, així com càrrecs directius intermedis interns en
els centres (direcció d’estudis, direcció de departament, etc.)
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Requisits d’accés
Per cursar un postgrau propi no és necessari tenir cap
titulació oficial universitària.
Els estudiants que acreditin una titulació universitària oficial
reconeguda rebran, segons el curs superat, un diploma de
postgrau.
Els estudiants que no acreditin cap titulació universitària
oficial reconeguda rebran un diploma d’extensió universitària.
Els estudiants que superin una especialització (certificat
d’especialització) rebran, independentment dels estudis
previs, un certificat d’especialització.

Direcció acadèmica
Dr. Josep M. Duart Montoliu
Doctor en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull i màster
en Business Administration (MBA) per ESADE Business
School. Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona
i mestre. Docent d’assignatures de l’àmbit de la didàctica i
l’organització escolar, i de l’educació i la tecnologia.

Professorat
Dra. Nati Cabrera Lazno
Doctora en Educació per la Universitat de Barcelona.
Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació
de la UOC. Membre del grup de recerca Edul@b.
Dr. Josep M. Mominó de la Iglesia
Doctor en Pedagogia per la Universitat Ramon LlullBlanquerna. Màster en recerca pedagògica per la Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació a la mateixa universitat.
Llicenciat en Pedagogia i diplomat en Magisteri.
Dra. Teresa Romeu Fontanilles
Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement per la
UOC. Professora de l’àrea de Capacitació Digital i investigadora
d’Edul@b.
Dr. Albert Sangrà Morer
Director acadèmic de la Càtedra UNESCO en Tecnologia i
Educació pel Canvi Social.
Dra. Meritxell Balcells, M. Mercè Berengueres, Elvira Borrell,
Dr. Xavier Chavarria, Dra. Maria Teresa Galobardes, 		
Dra. Sandra Gallardo, Empar Garcia, Valentí Freixas, Genoveva
Rosa Gregori, Susana Tarapiella i Jordi Vidal Marin.

Programa acadèmic

Crèdits ECTS

El postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius
consta de 35 ECTS (875 hores aproximades de dedicació
de l’estudiant) i es pot començar el mes d’octubre o el
mes de març. 		
El postgrau consta de sis assignatures de 5 ECTS, a més
del treball final de postgrau (TFP), que també consta 		
de 5 ECTS i és obligatori.
Assignatures
Direcció estratègica per a la innovació
Lideratges
Sistemes d’assegurament de la qualitat
Planificació estratègica
Comunicació, equip i treball en xarxa
Dret, escola i societat
Treball final de postgrau

5
5
5
5
5
5
5

Especialització de Direcció i Gestió Estratègica en
Educació
Direcció estratègica per a la innovació
Planificació estratègica
Dret, escola i societat

5
5
5

Especialització de Lideratge Educatiu
Lideratges
Comunicació, equip i treball en xarxa
Sistemes d’assegurament de la qualitat

5
5
5

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

Premis
i reconeixements
UOC

-

Human Resources Excellence in Research (2018)
Premi d’excel·lència institucional (2016)
Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
Premi Dona TIC (2016)
Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en
l’Aprenentatge (2016)
Golden Orange Awards (2016)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
Premi LTI App Bounty (2013)
Telefónica Ability Awards (2012)

-
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Seus

Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)
Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
Premi WITSA (2000)
Premi Bangemann Challenge (1997)

La UOC, segona millor universitat
d’Espanya segons el Young University
Rankings del Times Higher Education.

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

