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Prerequisits

No s'han establert prerequisits per cursar aquesta assignatura

Objectius

Comprendre el context socioeducatiu en què es troba la institució educativa i conèixer i aplicar les estratègies i
models de millora més adequats per gestionar el canvi

Competències

Analitzar i resoldre problemes complexos d'organització, lideratge, direcció i gestió institucional des
d'una perspectiva multidisciplinària.
Analitzar les organitzacions educatives d'educació formal i no formal per descobrir-ne les possibles
disfuncions.
Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius
al seu camp d'estudi.

1



1.  
2.  
3.  

4.  
5.  
6.  

7.  

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els problemes socioeducatius des d'una dimensió multidisciplinària.
Avaluar el funcionament institucional per poder generar alternatives i propostes de millora.
Controlar l'aplicació de les alternatives acordades en la resolució de problemes per garantir-ne la
màxima eficàcia i eficiència.
Identificar les múltiples visions i perspectives que conformen la realitat socioeducativa.
Localitzar fonts d'informació i bases de dades específiques de l'àmbit disciplinari.
Optimitzar processos i metodologies originals per al desenvolupament organitzacional i la millora
educativa.
Seleccionar oportunament les fonts i els mètodes més adequats per obtenir la informació necessària en
cada circumstància.

Continguts

El context socioeducatiu i institucional: les vinculacions amb l'entorn, les relacions institucionals, la
comunitat educativa
L'entorn proper i l'entorn administratiu institucional com a marc de referència
Participació de les famílies
Participació de la comunitat propera
Els Plans educatius d'entorn
Desenvolupament organitzatiu, gestió del canvi i innovació
L'avaluació institucional (interna / externa) com a instrument per al canvi (avaluació participativa,
avaluació acció)
Desenvolupament d'innovacions institucionals

Metodologia

Aquest és un estudi semipresencial amb un alt percentatge de treball autònom i supervisat.

Cada unitat te una durada de 3 setmanes, en aquest temps l'estudiant ha de participar en els fòrums de debat
i resoldre les activitats que es plantegen.

Els informes que lliuren els estudiants, un per unitat, estan compostos per diverses activitats definides pel
professor responsable de cada unitat. L'estudiant rep a l'inici de cada unitat una rúbrica amb els criteris
d'avaluació i amb el percentatge del seu valor en l'avaluació total de la unitat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Conferències 4 0,16 4, 5, 7

Resolució de casos, exercicis i problemes de forma virtual 46 1,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

Fòrum de debats 5 0,2 1, 4
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Resolució de casos, exercicis i problemes de forma virtual 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tutories / Orientacions sobre com abordar l'estudi personal 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Autònomes

Lectura d'articles i informes 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

En l'avaluació del mòdul es tindran en consideració els següents criteris: la qualitat de les activitats
realitzades, la participació en els fòrums, els aprenentatges assolits, la vinculació de les respostes amb la
pràctica professional i la seva pertinència amb les finalitats i continguts del màster.

La mitjana de l'avaluació final dels cinc mòduls (15% cada mòdul) suposarà el 75% de la nota final i el Treball
de Final de Màster el 25% restant. Per poder passar a la presentació i avaluació del TFM cal obtenir una
mitjana dels mòduls superior a 5 i haver aprovat més de l'80% de les unitats. Els treballs s'han de lliurar a
l'aula moodle en el temps establert. El responsable de la unitat ha d'informar del resultat de la correcció dels
mateixos en un període no superior als quinze dies posteriors al lliurament de la feina. A l'acabar els mòduls
se'ls donarà l'oportunitat de recuperar, si cal, els mòduls no superats.

La , en qualsevol tipus de prova avaluativa, constitueixen un delicte. i es penalitzarà amb un 0copia o plagi
com a nota de l'assignatura perdent la possibilitat de recuperar-la. Es considerarà que un treball o activitat
està "copiat" quan reprodueix tot o una part significativa del treball d'un/a altre/a company/a. Es considerarà
que un treball o activitat està "plagiat" quan es presenta com a propi una part d'un text d'un autor sense citar
les fonts, independentment que les fonts originàries siguin en paper o en format digital. 
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant
oralment com per escrit, i un bon dominidela llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.
En totes les activitats es tindrà en compte, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de
presentació. L'alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de
comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/a
considera que no compleix aquests requisits.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assistència a conferències i activitats complementaries 5% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

Disseny d'un model de participació per aplicar a un centre educatiu 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

Estudi de cas: condicionants, barreres i facilitadors a considerar en la
implementació de projectes innovadors

40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

Reflexió personal en relació als aprenentatges realitzats en el mòdul.
Pràctica Reflexiva

5% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7
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