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Benvolgudes i benvolguts, 

Després de l’èxit del Segon Congrés Nacional de les Direccions de 2014, AXIA 
reprèn el seu format de Jornada anual, ja en la dotzena edició, sota el lema “Ara és 
l’hora de la direcció professional”. 

El concepte de professionalització de la direcció escolar no es pot separar de l’aposta 

que fa el nostre marc jurídic més sòlid, la LEC (2009), per l’autonomia de centre. 
Són multitud els experts socials que han observat, els darrers anys, que les solucions 

aparentment igualitàries i neutres de la rigidesa normativa en el funcionament dels 
centres escolars i la pressió per control extern majoritari no han donat cap resultat 
interessant. Per contra, els experts han mostrat la seva preferència per potenciar el 

talent directiu inicial i cultivat; per aprofitar la decisió de les persones que volen fer 
de la direcció escolar la seva professió tot assumint-ne el retiment de comptes, i per 

recolzar el funcionament nuclear dels centres en projectes singulars i avaluables de 
direcció.   

No hi ha cap impediment legal per prendre més decididament aquesta via, només 

resistències de caràcter cultural i posicionaments polítics poc flexibles. L’esperit de 
nou de la Jornada d’AXIA és visualitzar que aquesta via no sols és possible ara 
mateix, sinó que és realment valuosa. La Jornada, a més, és una prova de la 

voluntat de les persones en exercici de la direcció escolar de fer-se visibles, de 
compartir reptes professionals i de participar en el cercle de la millora contínua que 

és la formació.   

La Jornada tindrà lloc el dijous 26 de novembre, a l’Hotel  Barceló-Sants (Plaça dels 
Països Catalans de Barcelona, a l’estació de Sants), en sessió de matí i tarda.  

El preu d’inscripció és de 40€ per als afiliats a AXIA i de 75€ per a la resta de 

participants. Aquesta quota dóna dret a l’assistència a totes les sessions, als 
materials vinculats a les sessions i al servei de pausa-cafè i del dinar. 

Podeu fer la vostra inscripció telemàticament des del dia 2 de novembre a través del 
web d’AXIA (http://axia.cat).  

El programa que adjuntem preveu una primera presentació des del Departament 
d’Ensenyament sobre les perspectives pròximes d’implantació sòlida d’una direcció 
escolar professional. A continuació, hi haurà l’oportunitat de tenir una visió de l’estat 

de la qüestió en el conjunt d’Europa, gràcies a la ponència de  Clive Byrne, director 
escolar irlandès i president d’ESHA . 

En la segona part del matí, hi haurà una ponència del periodista Antoni Bassas sobre 

el rol dels directors escolars en la innovació educativa, des d’una òptica d‘observador 
social. Tot seguit tindrà lloc una ponència sobre la participació dels directors escolars 

http://axia.cat/


en l’elaboració del currículum i les polítiques educatives, a càrrec de la senyora Tiina 

Mälekä, de la Universitat  de Jyväskylä (Finlàndia).  

En la sessió de tarda, una taula rodona amb quatres persones directores de centres 
en actiu permetrà comprovar sobre pràctiques reals com, malgrat les resistències 

vigents i la lenta acció política dels darrers anys, s’exercita l’autonomia de centre 
amb una direcció de tarannà professional, en àmbits tan significatius com 

l’organitzatiu, el pedagògic i el de gestió. 

Està previst que la cloenda de la Jornada vagi a càrrec de l’alcaldessa de Barcelona, 
senyora Ada Colau. 

Un cop acabada la jornada, els socis d’AXIA són convocats a una assemblea anual 
ordinària, de la qual ja rebran oportunament l’ordre del dia. 

Confiem de comptar amb la vostra fidel participació en la Jornada. Mentrestant, 
rebeu una ben cordial salutació. 

 
Aleix Gabarró 

President d'AXIA 

 

Barcelona, 1 de novembre de 2015 


