


ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA 

Crònica del debat electoral sobre la direcció escolar al 

Cercle d’Economia 
 

El dia 22 de setembre va tenir lloc a l’auditori del Cercle d’Economia un debat en 

ocasió de les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre. El debat, 

organitzat per AXIA amb la col·laboració del mateix Cercle d’Economia, va 

congregar les set forces polítiques que en la legislatura cessant tenen representació 

al Parlament. AXIA va proposar centrar el debat en la política educativa, però molt 

en concret en la direcció de centres, en la línia del document de 14 punts que AXIA 

va fer públic el juny passat (link al web).  

 

Uns 150 assistents van omplir la sala, majoritàriament directius i exdirectius de 

centres docents,  públics i privats, però també s’hi van veure inspectors, càrrecs i 

excàrrecs de l'administració educativa.  

 

El president de la Fundació del Cercle d’Economia, Carles Cuatrecasas, va fer 

referència al premi per a centres escolars, amb 8 edicions convocades, de la seva 

entitat. A més, va demanar responsabilitat als polítics que concorren a aquestes 

eleccions. En tot cas, va exposar, l’autonomia de centre i les direccions capacitades 

haurien de ser el mínim de base de totes les propostes electorals.  A continuació 

Aleix Gabarró, president en funcions d'AXIA, va defensar la transversalitat política 

de l'associació i demanà als ponents que miressin de no fugir del tema concret del 

debat. 

 

El debat va ser moderat per la periodista Milagros Pérez Oliva, que va demanar 

concrecions per tal d’assegurar que en el debat no es parlés tant de metodologies 

com d’organització.   

 

Abans de l’inici del debat estricte, Isabel Sánchez, responsable de formació d’AXIA, 

va presentar el pla formació 15-16 de l’associació. L’opció per la formació per part 

d’AXIA ha crescut enormement des de 2013, en la línia internacional d’enfortir el 

lideratge escolar, tot seguint les petges que va obrir la LEC, que va parlar per 

primer cop, més enllà de la retòrica, de direcció professional. Per al curs actual, 

Isabel Sánchez va destacar la Jornada del 26 de novembre; cursos extensius com el 

que impartirà l’exdirector general Alberto del Pozo sobre gestió de personal; o una 

sèrie de converses tècniques per a grups no superiors a 40 persones. Finalment, va 

voler ressaltar la nova versió dels mòduls de formació d’AXIA arran del conveni 



signat amb Blanquerna per tal de dotar de reconeixement de postgrau aquesta 

formació. Per això, Josep Gallifa, degà de Blanquerna, va prendre la paraula a 

continuació per donar-me més detalls, i lligar la tradició de la seva institució en la 

formació directiva amb aquests nous reptes.   

 

Desenvolupament del debat 

 

Primera pregunta: Quina és la vostra visió general sobre de direcció que cal als 

centres educatius?    

 

Irene Rigau (Junts pel Sí): El govern ha desplegat la LEC (plantilles, selecció...) i 

així ho continuarà  fent el programa de JpS, que per força encara es mou en el 

marc LOMCE de la direcció. De manera immediata, encara en el marc autonòmic, 

proposem pagar les direccions segons les línies que obria la LEC i que va frenar la 

crisi; també oferir llocs al Consell Escolar de Catalunya per a direccions i obrir una 

nova convocatòria de directius professionals docents.   

 

Dolors Rius (PSC): Avui ens han convocat per parlar de direcció. En el temps de la 

precarietat, el sistema, que no és tan dolent com es diu, ha seguit funcionant 

gràcies sobretot al professorat. Sobre la premissa que cal assegurar igualtat 

oportunitats i equitat, èxit per a tothom, hem de decidir quins recursos calen per 

fer-ho. La LEC parla encertadament d’autonomia, direcció i avaluació. Una direcció 

amb lideratge distribuït i retiment davant la societat. La LEC és un bon camí, però 

s’ha tornat massa lent.   

 

Carmen García Cuevas (PP): La LOMCE és la solució als desgavells de LOGSE i LOE. 

Aquesta llei aposta per l’esforç, per l’autonomia de centre, per la condició 

d’autoritat pública de docents i directius... En el tema de direcció, podrem 

professionalitzar gràcies a l’exigència del projecte direcció, a la formació prèvia 

obligatòria i al reconeixement posterior. Hem volgut augmentar el pes de 

l’administració en les comissions de selecció de directors.  

 

Martí Barberà (Unió): Com és que ara s’ha trencat el gran consens que hi havia 

sobre la LEC? Confiem que no caigui i continuï desplegant-se. En països com 

Finlàndia es pot dir que no hi ha funcionaris i tothom, en canvi, valora els seus 

resultats en tots els aspectes. La clau de l’èxit rau en el centre, no en el sistema. 

Cal invitar els sindicats a veure que els desplegaments de la LEC no són tan nocius 

com diuen.  

  

Marina Subirats (CSQEP): El nostre programa, certament, no parla explícitament de 

direcció. Pel que sabem des dels sindicats, pesa encara massa la burocràcia. Cal un 

lideratge, però per a la capacitat de treballar en equip, per fixar referents ètics. 



Estem a favor que sigui el Claustre qui triï la direcció. Hi ha molta energia humana 

oculta.  

 

Sònia Serra (C’s): Estem en contra de la LEC, que no ha millorat cap de les males 

dades de l’educació espanyola, amb un nivell d’anglès fatal, per exemple. Optem, 

com a  Finlàndia, pel reconeixement dels docents i directius.   

 

Jordi Martí i Font (CUP): Estem clarament contra LEC, i per tant contra la direcció 

professional. S'ha perdut la democràcia dels centres. Tenim indicis de pràctiques 

inquisitorials. Els Claustres han de ser la clau. L’autonomia és una fal·làcia si hi ha 

precarietat de recursos. Proposem aturar la LEC, que mercantilitza l’educació.   

 

Segona pregunta: Com ha de ser la selecció del director d’un centre? Quines 

facultats ha de tenir un director? Què hi juga aquí l’autonomia de centre? 

 

Irene Rigau (Junts pel Sí): Una selecció feta només pel Claustre no passa enlloc 

més del món.  El dret a l’educació demana qualitat i ordre. Un projecte de centre ha 

de tenir un referent visible. Un centre necessita un cap de personal i un líder 

pedagògic. Ara la feina és trobar talent directiu i aprofitar-lo, sense crear el 

fantasma de cos del franquisme. Una direcció sòlida també és una garantia de 

respecte pels recursos públics.  

 

Dolors Rius (PSC): La dada pertinaç d’un 50% de centres sense director voluntari 

és insostenible. Cal crear condicions perquè baixi. Nosaltres recuperaríem les 

proporcions d’estaments que hi havia abans de la LOMCE en la comissió de selecció.  

Cal establir alguna prioritat per als candidats procedents del Claustre. En termes 

generals s’ha de recuperar la confiança generalitzada. Això de malparlar 

gratuïtament de les direccions fa mal a la comunitat. La direcció ha d’estar 

apoderada i protegida.  

 

Carmen Garcia Cuevas (PP): La LOMCE ha establert les condicions per a una bona 

direcció, transparent i segons la normativa de funció pública.   

 

Martí Barberà (Unió): Estàvem en el bon camí, només cal millorar tècnicament la 

selecció, obrint més possibilitats, per exemple, amb gent de fora. És una afirmació 

buida dir que s’ha perdut democràcia en els centres. Tenim cert temor que les 

noves circumstàncies polítiques duguin a canviar massa la LEC per satisfer 

compromisos.    

 

Marina Subirats (CSQEP):  La tasca de direcció és una feina d'equip i això no s’ha 

de desmuntar. Cal que l’administració tingui més confiança en el professorat i cal 

que el Claustre triï el seu director.  



 

Sònia Sierra (C’s): No veiem cap problema que un director pugui venir de fora. 

Segur que així avaluarà millor el que se li demani i es podran retre millor comptes, 

sense condicionants personals.   

 

Jordi Martí i Font (CUP): L’autonomia que ens venen no és la que volem. Què passa 

amb els recursos? És molt difícil un acord amb Junts pel Sí sobre aquesta qüestió. 

No té sentit la política de graduació de complements per responsabilitats. Potser el 

que cal és un enfortiment i una renovació de la inspecció, per evitar exemples de la 

barbaritat de nomenar directors sense experiència anterior en el centre. És obvi que 

cal recuperar la participació de l’alumnat en les decisions de centre.  

 

Tercera pregunta: Com podem garantir un bon seguiment i avaluació d’una direcció 

apoderada? Hi ha perill reals?   

 

Irene Rigau (Junts pel Sí): Hi ha alguns consensos que s’han de mantenir en el 

futur, sigui d’un nou Estat o no, com ara el consens sobre la doble xarxa. Però en 

un nou Estat podríem repensar l’arquitectura de tot (anys, cursos, cicles, 

matèries...). Ara com ara, podem fer el que podem fer, com per exemple la nova 

ordre d’avaluació de docents, amb gran paper dels directors. Ha de ser un 

reconeixement de mèrits més vinculat a acció docent.  

 

Dolors Rius (PSC): Ja se sap que nosaltres proposem derogar la LOMCE, i per tant 

també les proves de l'Estat. Proposem avaluar la direcció per seguiment anual i de 

manera final per indicadors. En general, s’ha millorat, en aquesta línia. La carrera 

docent no pot ser sols per complir anys. Cal ser més atrevit. Quan se surti de la  

crisi, cal estimular el talent, amb diners, però també amb sortides professionals i 

recerca.  

 

Carmen Garcia Cuevas (PP): Les proves externes són un dels millors sistemes 

d’avaluació. Les proves que fins ara ha impartit Catalunya no expliquen resultats. 

Estem per un retiment econòmic i laboral dels directius, amb una avaluació final 

col·legiada, objectiva i ben procedimentada.  

 

Martí Barberà (Unió): Nosaltres sí que portem la professionalització de la direcció al 

programa. La direcció ha de tenir més llibertat de moviment, com ara hores de 

gestió, com passa a tot Europa. Manipula qui parla despectivament d'empresa. 

Només cal eficàcia, i retiment honest i ponderat. 

 

Marina Subirats (CSQEP): Veiem massa controls i avaluacions. No fan cap bé a 

l’alumnat. El professorat també es queixa de tanta avaluació. Una avaluació amb 



conseqüències no pot oblidar el context. No veien clara una retribució directiva 

extra. Preferim el reconeixement social del professorat. 

 

Sònia Sierra (C’s): A Catalunya no hi ha ascensor social, l’educació està paralitzada. 

Es podria desbloquejar amb una carrera docent clara, un estatut docent, i una 

retribució diferenciada per mèrits i avaluació. És urgent localitzar talent directiu.   

 

Jordi Martí i Font (CUP): Insistim en una nova inspecció, per assegurar 

compliments. Una escola no és una empresa capitalista. Defensem, doncs, el pes 

de les assemblees que hi va haver en altres èpoques. La direcció que es proposa 

està massa condicionada a obtenir resultats, a qualsevol preu. L’avaluació de 

compliment no té per què generar retribucions  econòmiques.    


