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ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA 

 

Text d’obertura de l’acte d’inauguració del curs 2016-17 

Molt bona tarda a tothom. 

Us donem la benvinguda en aquest primer acte del nou curs acadèmic, recentment 

estrenat, que organitza Axia. 

A tots els companys, amics i col·legues que avui ens acompanyeu, us agraïm la vostra 

resposta a la convocatòria.  

Permeteu-me que faci una salutació explícita al Director General de Professorat i 

Personal Docent, el senyor Ignasi García Plata que hi assisteix en nom del Departament 

d’Ensenyament i també al Secretari del Consorci d’Educació de Barcelona, el senyor 

Carles Arias. 

Des d’Axia entenem que la seva presència avui, és una mostra de reconeixement cap 

a la nostra associació, el que representem i la tasca que fem per la dignificació de la 

Direcció dels Centres Educatius. 

Però avui també volem congratular-nos plegats per la recent creació de la Subdirecció 

General de la Funció Directiva, després de la publicació, dijous passat, del Decret de 

reestructuració del Departament d’Ensenyament. 

Ens acompanya també el responsable de la Funció Directiva, el senyor Jordi Vilarrubí i 

alguns dels seus col·laboradors, als quals agraïm igualment que hagin acceptat la 

nostra invitació. 

El camí recorregut fins avui, fins a la visualització de la rellevància de la Direcció de 

centres en l’estructura del Departament, ha estat llarg i dificultós, ens consta.  

Axia, des d’aquella primera reunió constituent, el 28 d’octubre de 1999 -en què un 

grup de directors i directores es van aplegar a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó per 

debatre la importància de la funció directiva i la necessitat de promoure un model de 

gestió en els centres que donés resposta a les demandes actuals d’eficàcia, eficiència 

i qualitat-, vetlla i defensa el reconeixement dels directors i els equips directius, com 

a peça fonamental del sistema educatiu per assolir la qualitat de l’ensenyament. 

Volem incidir i difondre en la societat, en la comunitat educativa i en l’Administració, 

des de la reflexió i l’anàlisi crítica, les nostres opinions sobre la importància del 

lideratge escolar, de la formació i de la capacitat de gestió i de decisió dels equips 

directius, com a factors dinàmics i d’excel·lència dels centres. 

Mireu si ha estat llarg el camí, 17 anys! I seguim …, ja que el camí que queda per 

recórrer encara és llarg i, ben segur, no serà pas planer. 
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L’aprovació de la LEC, a la qual Axia hi va contribuir de manera activa per a la definició 

d’una direcció professional inspirada en els models europeus dels sistemes educatius 

més avançats, va ser un primer pas molt important.  

Com en aquella ocasió, avui s’obren moltes expectatives; des d’Axia tornem a oferir 

la nostra col·laboració en el camí de la dignificació de la direcció. Us desitgem, a tots 

els càrrecs polítics, sort, força, empenta i molt bona feina. 

Com dèiem no serà pas fàcil; recordareu que ara fa poc més d’un any celebràvem un 

debat al voltant de la direcció amb les forces polítiques que concorrien a les urnes el 

27S. Hi vam sentir de tot i força i, malauradament, el passat 30 de juny en sessió 

plenària al Parlament de Catalunya, representants d’alguns dels grups parlamentaris 

van formular manifestacions que blasmen i posen en dubte la dignitat, honorabilitat i 

professionalitat dels equips directius dels centres públics.  

L’endemà mateix, com sabeu, Axia va demanar una entrevista urgent amb els 

portaveus de tots els grups parlamentaris i amb els responsables sectorials 

d’ensenyament dels partits polítics perquè defineixin clarament la seva posició al 

respecte i quina és la valoració de la tasca que duem a terme els equips directius. 

Encara hi estem treballant, amb la intenció de poder donar-vos-en tota la informació 

a l’assemblea del novembre. 

Tornant a l’objectiu d’aquest acte, avui us volem presentar la proposta d’activitats, de 

les quals, en trobareu tota la informació a la carpeta.  

Com ja sabeu la formació directiva és una de les línies estratègiques d’Axia per 

contribuir que els nostres centres tinguin unes direccions fortes i competents. Així 

doncs, es consolida l’oferta dels mòduls que, tot i que poden ser cursats 

independentment, constitueixen la Fase A del Títol d’Expert Universitari en Lideratge i 

Direcció de Centres, que organitzem en col·laboració amb la Facultat Blanquerna.  

Permeteu-me que tingui el  plaer de presentar-vos el senyor Jordi Longàs, Coordinador 

del Màster Lideratge de la Innovació Educativa i Direcció de Centre Educatius, que ara 

us parlarà més detalladament del Títol d’Expert Universitari. 

Moltes gràcies, Jordi, per aquesta informació tan precisa que ens acabes de 

proporcionar. 

Voldria afegir que enguany comencem una segona edició de la fase B, amb 20 

participants. El programa va creixent i es va consolidant any rere any com a formació 

per a l’accés a la direcció, tal com ho ha reconegut el Departament d’Ensenyament. 
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Oferim també una nova proposta formativa, per a l’elaboració del PEC al llarg de tot el 

curs. Un curs que es desenvoluparà en sessions presencials mensuals i treball autònom 

en el centre i tindrà un reconeixement de 100h de formació. En rebreu informació 

detallada per correu electrònic i a través de la pàgina web.  

Us proposarem una nova visita d’aprenentatge després de l’èxit de la primera. 

Entenem que és una bona línia d’actuació que volem ampliar. 

Les converses directives en petit format i la IV Escola d’Estiu, que ens plau comentar-

vos, es consolida i és molt ben valorada pels assistents any rere any. 

 

Arribem ara al que considerem la proposta més significativa, el III Congrés Nacional 

de Directors de Centres de Catalunya, que com ja s’ha anunciat se celebrarà els 

dies 17,18 i 19 de novembre.  

L’any 2008, amb el títol La Bona Direcció cap al futur, es va celebrar el I Congrés, 

organitzat per Axia, abans de la publicació de la LEC. L’any 2014, sis anys després, 

vam organitzar-ne el segon amb el títol, La direcció, punt de suport per moure 

l’educació. 

Ambdues edicions van ser un èxit d’assistència, aquest any també hi confiem. Si en el 

primer parlàvem de futur i en el segon de moviment de l’educació, en aquesta ocasió 

creiem que és molt important parlar d’innovació, oi? 

Se’ns plantegen tantes preguntes.... 

Quin és el paper del director del centre, de l’equip directiu, en la innovació de la qual 

tant estem parlant, en les demandes de les famílies, en les necessitats de l’alumnat?  

El director exerceix realment el lideratge pedagògic, organitzatiu i de gestió per 

promoure aquesta innovació? Quina és la realitat? Què necessitem? Què fem? Què 

podem fer? Quines oportunitats tenim? Quines mancances? 

Quin model de director necessiten els nostres centres? Els nostres docents? Les nostres 

famílies? Els nostres alumnes? Hem de repensar-nos per donar resposta a aquestes 

necessitats? Han d’emergir nous estils de lideratge? Quins? I la creativitat.... és un 

element essencial per al lideratge? 

Ho entén així l’Administració, hi està disposada? Confia en els directors per tal que 

puguin exercir les seves funcions amb autonomia real? 

I l’entorn? Som capaços d’establir xarxes, relacions, col·laboracions, ...? 
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Us proposem un debat intens al voltant de tot això, escoltarem què passa a Europa, 

intentarem trobar respostes que ens ajudin a créixer professionalment  i elaborarem 

propostes que farem arribar als màxims responsables de la política educativa del 

nostre país.  

Així doncs, hem titulat el congrés: 

Direcció de la Innovació. Innovació de la Direcció. 

Us hi esperem a tots i a totes, confiem que ja hi haureu reservat les dates, a les vostres 

agendes. La vostra participació i implicació és la clau de l’èxit del congrés. 

 

Ara sí, per acabar, us convido a gaudir de la conferència del  senyor Fèlix Ortiz a qui 

agraeixo moltíssim que hi sigui avui amb nosaltres, per compartir el seu coneixement 

i aportar-nos nous elements de reflexió i creixement personal i professional. 

El Félix, com heu comprovat, té un amplíssim currículum. Actualment la seva activitat 

professional està dirigida al món del coaching, com a formador i com a coach. 

Moltes gràcies i que tinguem tots un bon curs! 

 

Isabel Sánchez 

Presidenta d’Axia 

Barcelona, 29 de setembre del 2016 

 

 


