
Descripció del treball
El seminari es desenvolupa en sessions mensuals de dues hores i mitja. Cada curs el propi grup escull els continguts que es
desenvoluparan.
Relació d’alguns dels temes que s’han treballat al llarg d’aquests anys:

• Organització general de centre, organització de l’ESO (estructura, criteris d’avaluació i d’acreditació, crèdit de síntesi,
etc.) i del Batxillerat (estructura, treball de  recerca, estada a l’empresa, etc).
• Cicles formatius. Gestió de pràctiques a les empreses.
• Participació del pares i mares en els centres.
• Relacions amb l’Ajuntament: educació, serveis socials, sanitat, guàrdia urbana, etc.
• Atenció a la diversitat. Alumnes nouvinguts. Estratègies amb l’alumnat amb greus dificultats d’adaptació als IES.
• Tutoria i orientació. Absentisme i fracàs escolar. Programes de garantia social.
• Avaluació de centres. Plans estratègics. Qualitat i millora contínua.
• Cooperació econòmica entre els centres. Racionalització i coordinació de la gestió econòmica.
• Millora de l’imatge dels centres i de la coordinació amb primària.
• Anàlisi i debat sobre les diferents normatives i sobre l’anomenada llei de qualitat.
• Anàlisi i debat dels nous reptes educatius i de les línies estratègiques per abordar-los

Noms:
Tots els IES de la ciutat, EAP B.17, EAP B.33, CRP
de l’Hospitalet de Llobregat i ICE de la UAB

Objectius
• Facilitar l’intercanvi d’experiències relacionades amb projectes de centre.
• Conèixer i compartir experiències de gestió, organització, coordinació i cooperació entre els centres.
• Impulsar projectes d’actuació conjunta entre els IES de la ciutat.
• Establir una dinàmica d’autoformació a través de la reflexió compartida, de l’intercanvi d’informació i d’experiències i
de la cooperació amb la realització de projectes conjunts.

La valoració de l’activitat és molt positiva. El grup de
directors i directores ha consolidat el seu treball, com
demostra la continuïtat en la participació de tots els IES i
la incoporació dels nous directors/es, en el cas de canvis
en la direcció dels centres. L’intercanvi d’experiències, la
reflexió compartida i el treball cooperatiu es valoren com
una de les millors innovacions educatives a nivell global i
es considera molt necessari continuar i aprofundir en
aquesta línia.

Centres i institucions implicades

Cursos de realització:  Des del 1997/98 fins l’actualitat

Activitat formativa del PFZ. Modalitat: Seminari

Nivells educatius: ESO, Batxillerat i FP

Contacte:
www.xtec.es/crp-hospitalet
www.uab.es/ice
crp-hospitalet@serveis.xtec.es

Participants:
Directors/es dels IES, EAP B.17, EAP B.33, CRP
de l’Hospitalet de Llobregat i ICE de la UAB

Institució  organitzadora:
Institut de Ciències de l’Educació - UAB

Coordinador del seminari:
Josep Masalles Román

Resultats
Materials elaborats:

• Estudi sobre la participació dels pares i mares en els IES de l’Hospitalet  i les seves relacions amb els centres.
• Dossiers de recopilació de materials que han aportat els IES en relació a aspectes d’organització, coordinació i gestió
(criteris d’avaluació, treball de recerca, crèdit de síntesi, organització de l’ESO i del batxillerat, etc.)
• Protocols d’actuació en relació a les accions conjuntes amb serveis socials i sanitaris.
• Pla d’actuació per prevenir l’absentisme escolar i altres temes d’interès comú de la zona en col·laboració amb
l’Ajuntament.
• Elaboració d’agenda i carpeta conjuntes per a l’alumnat dels centres de la ciutat.
• Coordinació de compres conjuntes, de diferents serveis i, en general, aprofitament de recursos econòmics.
• Convenis amb entitats bancàries i empreses de manteniment.

Resultats relacionats amb la innovació i millora educativa:

• L’activitat es centra fonamentalment en la creació de xarxes d’intercanvi i de cooperació. La pròpia gènesi i vida del
seminari es fonamenta en aquest fet i l’ajut mutu, l’intercanvi, el suport i la col·laboració són els pilars de l’activitat.
• Creiem que el treball en xarxa, la reflexió compartida i la cooperació són aspectes que ajuden de manera efectiva a la
millora de l’educació i constitueixen una de les millors innovacions educatives a nivell de ciutat.

Contacte:
Josep.Masalles@uab.es
Telèfon: 93 581 23 97

Organització i coordinació

VII Trobada Pedagògica. Motivar-nos els uns als altres. 10 anys de formació a l’Hospitalet. Setembre 2002

Avaluació

Matèria formativa: Organització i gestió

Dinàmica formativa: Treball cooperatiu. Projectes compartits entre els centres

Municipi:
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Delegació territorial:
Barcelona-II (Comarques)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
EDUCATIU EN ELS CENTRES  DE SECUNDÀRIA

(Seminari de directores i directors dels IES de l’Hospitalet)
PFZPla de Formació de Zona

IV  Fòrum d’educació.  Educació i comunitat. El treball en xarxa amb l’escola. Bellaterra. 21 i 22 de novembre de 2003


