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Motivació 

Objectiu 
 

Desenvolupar una guia de bones 

pràctiques per a la gestió de la 

docència a secundaria 

 És possible aplicar PMBOK a la 

gestió de la docència a 

secundaria? 

Definició de processos per 

a la gestió de la docència a 

secundaria 
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Anàlisi de PMBOK 
com a estàndard de 
gestió de projectes 

  

 
Identificació dels 

processos per a la 
gestió de la 
docència a 
secundaria 

  

 
 

Definició dels 
processos per a la 

gestió de la 
docència a 
secundaria 

  

Objectius 
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Àrees de coneixement de PMBOK 

Gestió de les Comunicacions: 
Processos necessaris per garantir que la generació, la recopilació, la distribució, 

l’emmagatzematge, la recuperació i la disposició final de la informació del projecte sigui 

adequada, oportuna i lliurada a qui pertoqui. 

PROCESSOS DEL CICLE DE VIDA DOCENT 

INSTITUCIONS 

PROFESSOR 

ÀREES DE 

CONEIXEMENT 
PLANIFICACIÓ IMPARTICIÓ SEGUIMENT TANCAMENT 

10. 

Comunicacions 

 
10.1 Identificar 

interessats 
10.2 Planifica 

comunicacions 
10.3 Distribuir la 

informació 
10.4 Gestionar les 

expectatives dels 

interessats 

 
10.1 Identificar 

interessats 
10.2 Planificar 

comunicacions 

 
10.3 Distribuir la 

informació 
10.4  Gestionar les 

expectatives dels 

interessats 

 
10.5 Informar del 

desenvolupament 
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Àrees de coneixement de PMBOK 

Gestió de les Comunicacions 

Professors 

Alumnes famílies 
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Àrees de coneixement de PMBOK 

Gestió de les Comunicacions 

10.1 Identificar els interessats 

ENTRADES 

.1 Acta del projecte 

.2 Adquisició de 

documents 

.3 Factors ambientals 

de l’organització 

.4 Actius dels 

processos 

organitzatius 

SORTIDES 

.1 Registre 

d’interessats 

.2 Estratègia de gestió 

d’interessats 

EINES I 

TÈCNIQUES  

*Anàlisi 

d’interessats 

*Judici d’experts 
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Àrees de coneixement de PMBOK 

Gestió de les Comunicacions 

10.3 Distribuir la Informació 

ALUMNES NESE  

(Necessitats Específiques de Suport Educatiu) 

 

MOTIVACIÓ 

 

NOVES TECNOLOGIES I DIVERSITAT D’ELEMENTS 

 COMUNICATIUS 

 

ALUMNES AMB ALGUNA  DISCAPACITAT 
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Conclusions (1) 

S’ha desenvolupat una guia de suport a la gestió de la docència a secundària 

Basada en PMBOK, estàndard internacional per a la gestió de projectes 

S’ha establert una correspondència dels processos de gestió de projectes 

definits a PMBOK amb els processos que es podrien considerar en el cas de la 

gestió de la docència a secundària 

La majoria de processos es poden aplicar a la gestió de la docència, tot i 

que no tots afecten directament a la tasca del professor 

S’han definit els processos en termes de les seves entrades, sortides, 

tècniques i eines de suport 

S’ha annexat material de suport que pugui servir per aclarir tot el que es 

defineix teòricament i així fer-ho més comprensible i proper 
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Conclusions (2) 

He pogut conèixer més en profunditat la realitat i el dia a dia d’un professor  

M’ha fet més conscient encara, de la importància al compromís de tots els 

que formam part de la comunitat educativa, en utilitzar eines que ens 

permetin millorar 

Aquest treball hagués estat molt més enriquidor si l’hagués elaborat després 

d’uns anys d’exercir com a professora 

L’experiència te fa veure vessants que no trobes escrits, però també la 

il·lusió d’una nova aventura te fan provar, innovar i sentir-te viu, sense 

prejudicis 

 

Treball futur: 

Me queda l’aventura del PMBOK aplicat a la gestió de la docència a les 

universitats, un altra repte que ja té el camí més pla que el que s’acaba 

amb aquest treball 

  


