
Un màster dissenyat per formar en els coneixements, els processos, les aptituds i les habilitats per 
a la direcció i la gestió dels centres docents tant des de l'àmbit pedagògic i formatiu com l'institu-
cional, el de recursos humans, la gestió econòmica i la comunicació amb la comunitat educativa i 
social. 

Adreçat a Sortides professionals

• Directius en exercici i altres persones amb responsa-
bilitats en l'organització i gestió de centres educa-
tius vinculats a sistemes reglats de formació: 
centres d'educació infantil, primària, secundària, 
formació professional o similars, tant de titularitat 
privada com pública.

• Docents d'infantil, primària i secundària en actiu que 
vulguin accedir a la funció directiva.

• Titulats de grau d'educació i de pedagogia amb 
voluntat d'ampliar la formació en l'àmbit de la legis-
lació i la gestió. 

Direcció i càrrec directiu i de gestió de:
• Llar d'infants
• Escola Infantil i Primària
• Institut-Escola
• Institut de Secundària i Batxillerat
• Institut de Formació Professional
• Centre docent privat
• Escola de Música
• Conservatori
• Escola d'Art

DIPLOMA DE POSTGRAU EN 
DIRECCIÓ Y GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS

Segueix 
avançant

www.fundacio.urv.cat/formacio ·  977 779 963 ·  samantha.gasco@fundacio.urv.cat

Coordinació acadèmica

Marta Badia Solé 
Joan Fuguet Busquets

Nota

Sessió informativa el dia 02/10/2018 a les 19 h. 
al Campus Sescelades

Direcció acadèmica

Aranzazu Maria Capdevila Gómez 

ON
URV. Campus Sescelades i Campus Catalunya.
Tarragona 

IDIOMA
Català/Castellà

DURADA
30 ECTS
09/10/2018 al 20/12/2019 

HORARI
Semipresencial
Dimarts i dijous de 17.15 a 21 h i dissabtes de 9 a 13.15 h
Les classes presencials es realitzaran des d'octubre 
de 2018 fins al gener de 2019.

POSTGRAUS
2018-2019 



PROGRAMA

FUNDACIÓ URV. Centre de formació Permanent
samantha.gasco@fundacio.urv.cat · 977 779 963

www.fundacio.urv.cat/formacio

El lideratge pedagògic

El projecte educatiu de centre 

El centre educatiu com a organització pedagògica

La funció directiva i la legislació educativa 

La gestió econòmica i de recursos dels centres docents 

Els centres docents en l'àmbit normatiu administratiu, públic i civil

Estratègies i tècniques de comunicació

Els serveis educatius i la formació del professorat

L'administració educativa. nivells i competències

Docència i gestió 2.0: eines i aplicacions

El projecte de direcció   

Tutories 

Crèdits

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

8

1.800 € 

Fraccionament: 
10% (com a reserva de plaça) + 50% (abans de l’inici del curs) + 40% (a mig curs).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita.

Preu

Nota
Per la "Resolució de 17 de maig de 2013 per la qual es valida una activitat de formació organitzada per l'Ins-
titut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili a efectes de formació per a l'exercici de la 
direcció de centres educatius públics" de la Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya es valida el Diploma per a tots els efectes que contemplen els articles 27.1 
i 27.2 del decret 11/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 
professional docent.


