
 
 

 

 
 
La LEC estableix l’autonomia de centres com un dels principis organitzatius que han de regir el sistema educatiu de Catalunya. El FEAEC, amb l’objectiu de 
considerar els  nous reptes que presenta la gestió educativa,  organitza aquestes XVI Jornades anuals i les dedica a l’estudi de l’autonomia dels centres educatius ,  
des de la perspectiva dels diferents sectors de la gestió. L’autonomia, el  lideratge directiu i l’eficàcia amb els resultats, han de determinar uns  projectes educatius 
d’acord amb els requeriments de la societat del coneixement.  
 
Es tracta  de fer una mirada polièdrica sobre el que ha de significar l’adequació dels projectes a les realitats plurals dels centres, perquè sigui possible un millor 
assoliment dels objectius  i també  la millora del rendiment escolar.  
 

Rosa Ma. Rios 
divendres 11 de juny 

dijous 10 de juny 

15:30 Recepció i lliurament de documentació 
 

18:00 Pausa cafè 
 

16:00 Benvinguda i inauguració de la jornada. 
 
Ernest Maragall (conseller d’educació) 
Anna Ripoll (rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona) 
Rosa Ma. Rios (presidenta del FEAEC) 
 
 

16:30 conferència: Visió, lideratge i canvi. Una reflexió sobre l’estructu- 
           ració de les relacions educatives. 

Ferran Ruiz (Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu) 
presenta: Mònica Feixas (vicepresidenta del FEAEC) 

18:30 Taula 1: La direcció en el marc del centre autònom. 
Jaume Prat (director de l’institut Zafra i president d’Axia) 
Lluís Font (director de la Fundació Blanquerna) 
Alba Espot (inspectora d’educació) 
Manel Blasco (gerent del Consorci d’Educació de Barcelona) 
modera: Isabel Sánchez (directora de l’escola Àgora) 
 

11:30 Pausa cafè 
 

12:00 Taula 3: L’avaluació en el marc del centre autònom. 
Maite Górriz (exdirectora de l’institut Falset) 
Joan Mateo (catedràtic de la Facultat de Pedagogía de la UB) 
Xavier Chavarria (inspector en cap de Barcelona) 
Àngel Domingo (subdirector general d’Ordenació Curricular i Serveis E.) 
modera: Núria Borrell (professora de la Universitat de Barcelona) 
 

09:00 Taula 2: El projecte de centre en el marc del centre autònom 
Enric Masllorens (director general del CIC i president de l’AEC) 
Serafí Antúnez (catedràtic de Didàctica i Organització Educativa de la UB) 
Margarida Muset (inspectora d’educació) 
Núria Terés (regidora d’educació de l’ajuntament de Girona) 
modera: Coral Regí (directora de l’escola Virolai) 
 

10:30 Experiència internacional: el model holandès. 
20 anys d’experiència d’autonomia escolar 
Jan Willem Lackamp (Interim-management & advies) 
Rudolph Reijnders (Director of new Schools projects. Utrech) 
Presentació i traducció: Xavier Chavarria i Ma. José Miranda 
 

13:30 Cloenda: Direcció i autonomia de centres  
    per a la millora dels resultats educatius. 

Jaume Graells (director general de l’Educació Bàsica i el Batxillerat) 

Dinar, a peu dret, al pati de les oliveres. 
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Informació: 

 
 
 
 
 
 

http://www.feaec.org 
jornades@feaec.org 
 
 
Inscripcions 
http://www.feaec.org 
 
data màxima d’inscripció 
el 5 de juny 
 
 
Preu 
socis del FEAEC: 45 € 
no socis: 90 € 
 
          

 
 

Col·laboren: 
 
 
 
 
 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

 
 
 
 
 
 
 

 
Departament de Pedagogia Aplicada 
Facultat de Ciències de l’Educació 

 
 
 
 
 
 

Secretaria de les Jornades: 
 
XVI Jornades de Gestió Escolar 
Departament de Pedagogia Aplicada.  
Facultat de Ciències de l’Educació. 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Àmbit d’Organització Escolar.  
Edifici G-6 
08193 Bellaterra (Cerdanyola). 
Telèfon: 667761822 (Mònica) 
dimarts matí 
Fax: 93.581.30.52 
jornades@feaec.org 
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