Elaboració PdD

María Jesús Llinares

Ø 1ª Sessió: Abans del PdD: diagnosi del centre educatiu. Avantatges i
dificultats d´un PdD.
Activitat 1: Elaborar una diagnosi del centre per al qual farà el PdD.
Ø 2ª Sessió: Què és un PdD: concepte. Continguts en termes generals
del PdD.
Activitat 2: establir en un full màxim que és per tu el PdD i quins
penses que són els continguts més important. Argumenta la teva
resposta.
Ø 3ª: Fonts, tècniques i instruments per obtenir informacions fiables.
Activitat 3: Escull una TOI, fes una simulació de com la portaries a
terme i argumenta perquè has escollit aquesta TOI i no un altra.
Ø 4ª Sessió: conèixer i establir els tipus de lideratge per al nostre PdD.
Activitat 4: Argumenta quin tipus de lideratge portaràs a terme en el
teu PdD anomenant les teves fonts. Màxim dos fulls.
Ø 5ª Sessió: Elaboració del PdD: Portada.

Motivació per a la

presentació del PdD.
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Activitat 5: Realitza la teva portada (un full), y esbrina les teves
motivacions per la presentació del PdD (2 fulls màxim)
Ø 6ª Sessió: Diagnosi de l ́escola i del seu context.
Activitat 6: fer una diagnosi de l´escola a la qual presentem el PdD i
també del context que l´envolta: màxim 4 fulls.

Ø 7ª Sessió: L ́estructura organitzativa i el funcionament del centre.
Activitat 7: Elaborar un esquema de l´estructura organitzativa i de
funcionament del centre educatiu al qual anirà adreçat el nostre PdD
en un full. ORGANIGRAMA.
Ø 8ª Sessió: Projecte estratègic. Justificació, objectius globals del pla
d´acció directiva, línies d´actuació i indicadors.
Activitat 8: escollir un objectiu global i un específic i desenvolupar-los
( dos fulls).

Ø 9ª Sessió: Projecció externa: relació amb les institucions, altres
centres...
Activitat 9: explicar quina serà la projecció externa i com ho podem
aconseguir (màxim 2 fulls)

Ø 10ª Sessió: Consideracions finals.
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Activitat 10: Elaborar les consideracions finals del nostre PdD.
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