
Durada
20 hores

Horari
De 9.30 a 13.30 hores

Destinataris
Persones amb responsabilitats en els
departaments municipals d’educació, càrrecs
gerencials i directius d’aquests departaments
i gestors responsables de projectes d'actuació
educativa en l’àmbit local.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia
23 d’octubre de 2009. La inscripció és gra-
tuïta i el nombre de places és limitat.
Per a la selecció de les inscripcions es tindran
en compte la cobertura territorial (s’afavorirà
la participació del màxim nombre d’ajunta-
ments possible) i l’ordre de recepció de les
inscripcions.
La formalització de la inscripció es farà a tra-
vés del formulari que trobareu al web de la
Federació: www.fmc.cat

Certificat
Es lliurarà un certificat d’assistència a les
persones que l’acreditin en un 80 % de les
hores lectives.

Lloc de celebració
Tékhne
Av. Drassanes, 3
08001 Barcelona

Eines per a la gestió
relacional en
els departaments
municipals
d’educació

3, 12, 19 i 26
novembre i 3
desembre/09
Barcelona

Presentació
Curs de caire generalista per afavorir la gestió relacional
dins del marc del nou rol de les polítiques educatives dels
governs locals. Posa l’èmfasi en la presentació d’elements
innovadors per afavorir la gestió relacional i en la
coordinació d’equips professionals i d’agents d’intervenció
socioeducativa.

Objectius
- Inserir els processos de modernització organitzativa dels
departaments municipals d’educació dins del nou rol de
les administracions locals en el marc de l’estat relacional.
- Aportar elements d’innovació i reflexió que afavoreixen
la gestió relacional de les polítiques educatives locals.
- Facilitar l’adquisició de competències en la coordinació
d’equips professionals i d’agents d’intervenció
socioeducativa al territori local.
- Ajudar al desenvolupament d’actituds i valors per a
gestionar organitzacions públiques educatives locals.
- Acostar les possibilitats que pel treball de gestió relacional
ofereixen les NTIC.
- Facilitar la relació i l’intercanvi entre professionals dels
departaments municipals d’educació en un moment en
què les necessitats de transversalitat, de gestió relacional
i de treball en xarxa estan convertint-se en recursos
estratègics per a l’Administració municipal.



Coordinador
Lluís Carol. Membre de TÉKHNE. Sociòleg.
Cap de l’Àrea de Serveis Personals de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

Docents
David Sancho. Llicenciat en dret per la
Universitat de Barcelona, màster en Gestió
Pública per la Universitat Autònoma de
Barcelona i doctor en Ciències Polítiques
per la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona. Professor Universitat Pompeu
Fabra. Codirector del Màster en Gestió
Pública de l’Educació.
Mercè Janer. Llicenciada en psicologia;
màster en Recursos Humans i Consultoria
en les Organitzacions; consultora i docent
en programes de diversitat i relació
intercultural, lideratge, comunicació i
desenvolupament d’equips de persones.
Ha estat treballant durant anys a
l’Ajuntament de Barcelona.
Guillem Rovira Fabré. Llicenciat en ciències
polítiques i de l’Administració per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i Màster
Interuniversitari en Gestió Pública (UAB-
UPF-ESADE-EAPC). Ha estudiat a l’Institut
d’Études Politiques de París. Actualment és
membre de l’equipo de Gaps Innova-
Sinergia Value, grup especialitzat en
comunicació pública i social.
Genís Roca. soci director de RocaSalvatella.
Ha estat director general de Infonomia.
Anteriorment va ser gerent de les iniciatives
a Internet de la Universitat Oberta de
Catalunya.
Javier Wilhelm Wainsztein. Director d’MYC
SL, llicenciat en psicologia per la Universitat
de Buenos Aires, mediador des de 1994,
format a la Universitat de Buenos Aires i la
Superior Court de Califòrnia, especialista
en creació de centres de mediació. Pertany
al Comitè Científic de l'Associació Equilibri
& RC d'Itàlia; coordinador de l'especialit-
zació en mediació comunitària del Màster
de Mediació de la Universitat de Barcelona.

Programa

Organitza
Federació de Municipis de Catalunya

Col·labora
Tékhne (Associació Catalana de Tècnics
Municipals d’Educació)

SESSIÓ 1a
El perquè de la gestió relacional en les polítiques
educatives locals.
El paper de les administracions locals dins el model d’estat
relacional. El lideratge de les administracions municipals.
El treball en xarxa. La transversalitat de les accions. Del
marc competencial al marc de corresponsabilització. El
nou rol de gestió de les polítiques educatives dels governs
locals. La relació entre els agents socioeducatius en
l’entorn local.

SESSIÓ 2a
El lideratge en els projectes d’intervenció educativa al
territori. Els rols i la contribució de cadascú.
Lideratge de projectes. Intervenció amb agents educatius
al territori local. Persona, rol i context. Contribució de
cadascú. La diversitat d’interessos i la creació de sinergies
de treball conjunt.

SESSIÓ 3a
Gestionar la comunicació entre la xarxa d’agents
socioeducatius en el territori. Com comunicar?
Educació i relacions comunicatives en el món local. Les
comunicacions útils i efectives. La comunicació com a
exercici de lideratge y de corresponsabilitat. Comunicació
i valors compartits. La comunicació en el lideratge i la
socialització de projectes d’intervenció educativa.

SESSIÓ 4a
Les NTIC com a eines per a la gestió relacional en l’àmbit
educatiu local. La web 2.0.
Les possibilitats col·laboratives a través de la xarxa.
Compartir recursos per a la gestió de projectes
d’intervenció socioeducativa. Possibilitats i limitacions.
Experiències i bones pràctiques.

SESSIÓ 5a
Les eines de la mediació i la negociació en els processos
de treball educatiu en xarxa. Els jocs de suma positiva.


