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DADES DE L´ASSIGNATURA 
 

 
Tipus d´assignatura: Obligatòria 

Duració: Semestral 

Crèdits ECTS de l´assignatura:3 .0 crèdits 

Valor total en hores:90H 

Horespresencials:15H 

Hores per a treballs dirigits (no presencials):50H 

Hores per a l´aprenentatgeautònom:25H  

 
PREREQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES PER CURSAR L'ASSIGNATURA 
 

 
Cap. 

 
 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN A L'ASSIGNATURA 
 

Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament. 

Resoldre problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza. 

Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Realitzar autocrítica vers el propi desenvolupament professional i interpersonal. 

Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 

Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments. 

Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contexts culturals diversos. 

Liderar i gestionar grups de treball. 

Desenvolupar a la pràctica laboral una ètica professional basada a l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i vers la diversitat. 

Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen a l'àmbit professional i 

seleccionar els camins adequats de formació continuada. 

Buscar l'excel·lència i la qualitat a la seva activitat professional. 

Dominar la metodologia d'investigació a la generació de projectes, idees i solucions viables. 

Treballar de forma autònoma i valorar la iniciativa i l'esperit emprenedor a l'exercici professional. 

Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social vers el patrimoni cultural, la seva incidència als diferents àmbits i la seva 

capacitat de generar valors significatius. 

Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d'activitat i les seves aplicacions a la música preparant-se per assimilar les novetats que es 

produeixen en ell. 

Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos. 

Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb l'ús adequat del 

vocabulari tècnic i general. 

Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música a diferents nivells. 

Disposar de recursos musicals amplis i diversos per a poder crear o adaptar peces musicals així com a improvisar en diferents contexts a partir del 

coneixement d'estils, formats, tècniques, tendències i llenguatges diversos. 
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Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de 

disciplines musicals en particular, enriquint l'exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinària. 

Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional. 

Comprendre i explicar els fonaments en pedagogia musical contemporània, tant en l’àrea de coneixements sistemàtics com en la seva aplicació, i 

saber fonamentar la reflexió crítica de l’actuació educativa musical pròpia i aliena. 

Elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos de ensenyament/aprenentatge musicals en funció de les demandes de cada 

context educatiu, sent versàtil en el domini dels instruments i altres recursos musicals i aplicant de forma funcional les noves tecnologies. 

Ser capaç de desenvolupar una pràctica educativa-musical, com artista i formador musical orientada a la comunitat. 

Contextualitzar la pedagogia musical en el temps actual i en els diferents àmbits culturals, reflexionant de forma crítica sobre la funció i resultats 

que la pràctica de l’educació musical pot aportar en la millora de la persona i de la societat. 

Saber aprofitar les oportunitats de formació i especialització que cada lloc de feina ofereix, incorporant-les al desenvolupament del propi perfil 

professional. 

Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals mitjançant el treball cooperatiu i assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió 

educativa musical com a tasca col·lectiva. 

Dissenyar i portar a terme processos sistemàtics d’avaluació educativa sobre alumnes, professors, programes i institucions i basar en els seus 

resultats la planificació de la millora educativa. 

Dissenyar, realitzar i avaluar una investigació en educació musical, tant de forma individual com formant part activa d’equips d’investigació. 
 

RESULTATS DE L'APRENENTATGE 
 

 Conèixer la organització general de les institucions educatives 

 Conèixer l’aplicació de la organització educativa i les relacions educatives en l’educació musical 

 Conèixer els diferents estils d’ensenyament i aprenentatge. 

 Conèixer les teories de la personalitat 

 Saber analitzar situacions i contextos. 

 Saber gestionar grups classe i grups de treball 

 Conèixer la dinàmica de grups i la psicologia de grups 

 Conèixer les estratègies del treball en equip  

 Conèixer i aplicar la gestió de conflictes i la creativitat 

 Conèixer les teories de la comunicació i l’assertivitat 

 Saber gestionar projectes  

 Saber avaluar institucions 

 Saber aplicar la investigació a la formació i millora en educació 

 
 

BLOCS TEMÀTICS 
 

 
BLOC 1. FONAMENTACIÓ TEÒRICA DE L’ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 

El sistema educatiu i el sistema escolar. L’escola com a sistema. Origen, evolució, present i futur de l’escola. 

L’organització com a àmbit d’estudi: teories, anàlisi i tipologies. 

L’organització educativa i escolar com a disciplina. El centre escolar com a organització. Paradigmes, models i enfocaments en organització 

escolar. 

 

BLOC 2. ELEMENTS I ANÀLISI DE LES INSTITUCIONS ESCOLARS 

Components del centre escolar. 

Recursos humans (estructuració vertical i horitzontal), recursos materials (espais, materials), recursos funcionals (temporització, pressupost). 

Agrupació de l’alumnat. 

Estructura organitzativa. Organigrama, burocràcia, adhocràcia. 

Cultura i clima de les institucions escolars. Components i tipus de cultura. Comunicació i sistema relacional. 

Eines de planificació. Plantejaments institucionals: Projecte Educatiu de Centre, Projecte Curricular de Centre, Reglament de Règim Intern, 

Normativa d’Organització i Funcionament, Pla Anual, Pressupost, Memòria. 
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BLOC 3. ACCIÓ I REPTES EN LA GESTIÓ D’INSTITUCIONS ESCOLARS 

Autonomia dels centres, descentralització educativa: models i nivells. 

Gestió participativa i democràtica. Presa de decisions. Treball en equip. Conflicte. 

Funció directiva. Models d’accés/selecció, professionalització, funcions, metodologia. Lideratge. 

 

BLOC 4. ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ, INNOVACIÓ I CANVI 

Conceptualització i justificació de la innovació/canvi/renovació. 

La resistència i la gestió del canvi. La formació. 

La qualitat total dels centres: conceptualització, àrees clau. 

L’escola com a organització que aprèn. 

Intervenció en centres educatius: estratègies. 

 

BLOC 5. LEGISLACIÓ EDUCATIVA I CONTEXT SOCIAL 

Marc normatiu i lleis principals: actualitat i precedents. 

Demandes socials i processos econòmics i polítics com a condicionants. 

 
 

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA 
 

 

Les classes combinen explicacions del professor, petits exercicis escrits i participació de l’alumnat en debats. 

Com a treball autònom de l’alumnat (individual o en grup, segons el cas) es contemplen: 

 Estudi/s de cas per escrit 

 Anàlisi/s de documentació de plantejament institucionals 

 Article/s o comentari/s de text 

 Anàlisi global d’un centre 

Totes les tasques que requereixin treball fora de classe seran plantejats amb antelació suficient respecte la seva data de lliurament. 

El treball final en grup serà exposat durant la darrera sessió, i lliurat uns dies abans. 

 
 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L'APRENENTATGE 
 

L’avaluació serà contínua (al llarg de tot el procés de l’assignatura), formativa (útil per a la millora de l’aprenentatge), criterial (d’acord amb criteris 

establerts i comunicats), descriptiva (amb feedback específic), amb elements quantitatius i qualitatius, globalitzadora (integrant tots els continguts) i 

competencial (atenent especialment a la mobilització de competències). 

 

Per aquests motius, es planteja una avaluació diversificada en el temps i la forma, amb un treball final integrador dels continguts i un pes important 

de la participació a classe. La ponderació dels diversos elements és: 

 

Treball final: 40% 

Participació general: 30% 

Tasques fetes a casa: 30% (mitjana aritmètica de tots els treballs) 

 

Per aprovar l’assignatura cal tenir una mitjana ponderada superior al 5,00. Cada un dels elements a avaluar ha de tenir com a mínim un 4,00 per 

poder fer la mitjana.  

 

L’assistència a classe és totalment obligatòria. Fer tard o absentar-se més de 15 minuts pot ser considerat com absència. Tota falta de assistència 

que superi el 20%, haurà de ser justificada per causa de força major, en principi per causa de salut. En qualsevol altre cas, superat el percentatge 

màxim d’absències estipulat (20%), el professor comunicarà a l’alumne la seva avaluació forçosa en segona convocatòria (setembre). 
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L’alumne podrà fer una reclamació d’avaluació tot presentant un escrit. El Consell Pedagògic juntament amb el professor analitzaran cada cas i 

determinaran les condicions en que es pugui fer l’avaluació del alumne, o decretaran la avaluació forçosa en segona convocatòria (setembre) o el 

suspens i no hi ha cap altre opció. 

 

L’avaluació en segona convocatòria tindrà un format diferent en funció de les parts suspeses: 

 Si el treball final està suspès, caldrà repetir-lo i exposar-lo de nou presencialment. 

 Si algun treball menor està suspès, caldrà repetir-lo i lliurar-lo telemàticament. 

 Si la participació està suspesa, el professor proposarà un treball extra a lliurar telemàticament. 

 

Si l’assignatura ha estat suspesa a causa d’una assistència insuficient, caldrà fer tots els treballs que no hagin pogut ser avaluats, així com un 

treball extra proposat pel professor. 

 

 

FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA 
 

Textos de referència general 

Antúnez, S. (1993). Claves para la organización de centros escolares (hacia una gestión participativa y autònoma). Barcelona: ICE Universitat de 
Barcelona – Horsori. 

Antúnez, S. i Gairín, J. (1994). La organización escolar: pràctica y fundamentos. Barcelona: Graó 

Armengol, C., Feixas, M. i Pallarès, R. M. (2000). Seguint el fil de l’organització. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.  

Del Pozo, M. M. [ed.] (2004). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Biblioteca Nueva. 

Gairín, J. (1996). La organización escolar: contexto y texto de actuación. Madrid: La Muralla. 

 

Textos específics d’interès 

Kelman, S. (2005). Unleasing change: a study of organisational renewal in government. Washington: Brookings Institution. 

Mintzberg, H. (1982). “La necesidad de coherencia en el diseño de la organización”. Harvard Deusto Business Review 11: 66-84. 

Richards, S. (1994). “El paradigma del cliente en la gestión pública”. Gestión y anàlisis de políticas públicas 1: 5-16. 

Santos, M. A. (2000). La escuela que aprende. Madrid: Morata. 

Sempere, N., Sarmiento, P., Santos, L., Gómez, I. i Roche, E. (2002). Escoles municipals de música: criteris per al desenvolupament del model 
educatiu i cultural als municipis. Barcelona: Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona. 

Vila, I. i Esteban-Guitart, M. (2017). Familia, escula y comunidad en las sociedades del siglo XXI. Barcelona: ICE Universitat de Barcelona – 
Horsori. 
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