
      

αξια ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA 
 

El 15 de novembre es va celebrar la X Jornada d’AXIA, sota el títol “Xarxa pública 
i xarxa concertada: cap a un servei educatiu de qualitat?”, amb la participació de 
120 persones, vinculades a direccions de centres docents públics i privats. També 
hi va assistir un nodrit grup de càrrecs del Departament d’Ensenyament. 

La inauguració 

Va anar a càrrec de la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau; Solveig Hvidstein 
Dahl, representat d’ESHA, i el president d’AXIA, Jaume Prat. 

Jaume Pratva situar l’associació AXIA en el corrent de la direcció escolar com a 
professió específica, en la línia impulsada per ESHA, i a continuació va comentar 
els principals continguts de l’assemblea general d’ESHA 2012, celebrada 
recentment a Edimburg. Prat va alertar que el canvi organitzatiu amb prou feines 
ha arribat encara als centres. Per això va informar que en ocasió de la X Jornada 
es feia públic el Manifest “Per la consolidació del nou model directiu 
professional”, que demana la no defecció dels camins empresos, que han defer 
de la direcció una professió atractiva, handepropiciar una selecció més acurada 
de persones per al’exercici d’aquesta responsabilitat, amb notable adquisició de 
competències adients i assumint el grau d’avaluabilitat  que escau a l’augment de 
responsabilitat. 

Soveig H. Dahl, que havia vingut en substitució de Ton Duif, actual president 
d’ESHA, va mostrar les línies generals de treball d’ESHA en l’actualitat, centrades 
molt en la transferència  de coneixement entre directius escolars  europeus i en 
l’estudi del currículum necessari per al segle XXI. Així, Dahl va donar detalls de 
laversió ja multilingüe (també en espanyol) del butlletí mensual digital 
d’ESHAi sobre les xarxes col·laboratives per impulsar programes europeus de 
millora de l’educació i sobre la filosofia general de l’entitat: estendre l’eficàcia 
delssistemes educatius contra l’abandonament, l’ensenyament  alllarg de la vida; 
i assentar el lideratge distribuït i contribuir a la millor autonomia i governança 
dels centres educatius. 

Irene Rigau va tancar l’acte inaugural donat un sí clar a la pregunta de 
l’enunciat de la Jornada, amb l’argument que el dilema públic/privat ha de deixar 
de ser un dilema ideològic i ha passata ser una estructura de contribució amb 
un objectiu comú del país. I va dir que tot i les fortes traves que imposa 
l’estructura de funció pública s’ha d’estar per l’autonomia dels centres i el seu 



correlat en les direccions enfortides i coresponsables, que mostrin clarament que 
és al centre on comença i acaba l’administració. 

També va fer un repàs de temes d’actualitat, comara el perill d’invasió 
competencial que pot comportar la reforma LOMCE; els resultats avaluatius del 
curs 2011-2012; i sobre la necessitat d’enfortir la professió docent, malgrat la 
reticència que mostren les universitats al respecte del control d’accés a la 
formació prèvia.  

 

Ponència de TamykoYsa 

La primera ponència de la Jornada va anar a càrrec de TamykoYsa, de l’Institut 
de Governança i Direcció Pública (IGDP) d’ESADE, sota el títol “Les xarxes de 
serveis  públics: el servei públic educatiu de Catalunya”. 

Ysa va defensar la professió específica directiva, distingida de la docent, 
sensenecessitat que el millor docent hagi de passar a ser directiu i 
sensenecessitat que la seva figura, en to irònic, hagi de ser la del mascle alfa.  

A continuació, va exposar la diferència entre l’estructura empresarial del 
sector públic i del sector privat. Segons Ysa, el sector privat tanca el seu cicle 
amb els outputs(guanys), que serveixen per reprendre el cicle de producció. En 
canvi, el servei públic hi afegeix, més enllà dels outputs de balanç numèric  
deresultats, la necessitat d’un outcome(valor social), que proposa 
lògicament el poderpolític i que resulta, per cert, moltdifícil de mesurar. 

Ysa també va entrar en el debat públic/privat, segons ella un debat poc útil. Per 
analitzar-lo, va distingir entre provisió i producció. Quan un govern decideix 
que una acció ha de ser pública hi fa provisió de fons, que no significa que hagi 
automàticament de crear-ne la producció. Latesi d’Ysaés que la producció 
exclusiva del servei públic per part de l’administració ja no és possible perla seva 
envergadura i que cal entrar en la definició del finançament dela provisió: 
per impostos, per taxes d’accés, per quotes escalades, etc.  

Els governs, per Ysa, han de gestionar un triangle format per l’equilibri 
pressupostari (deute públic, impostos...), el cost d’una economia competitiva 
(infraestructures públiques, sistema educatiu, polítiques industrials...) i la 
consecució de la cohesió social (pau social, estabilitat de les classes mitjanes, 
sostenibilitat de l’envelliment i la immigració...).  L’aposta d’Ysa és el 
desplaçament cap al servei integrat, en xarxa i interdependent. 

Per ampliar la darrera proposta, Ysa va posar sobre la taula el tercer punt: quin 
model de governançaens convé: als extrems, el model del mercat i els model 
jeràrquic. El model de mercat, amb els binomis preu-servei i client-proveïdor, 



caracteritza en educació els centres privats. El model jeràrquic és el que funciona 
amb una cadena de comandament i es pot exemplificar amb el model 
funcionarial, per exemple. Al mig, el model en xarxa es basa en el partenariat i la 
confiança, amb responsabilitat compartida i descentralitzat.Ysa proposa, doncs, 
una confluència de xarxes pública i concertada en educació, amb un 
outcome comú, la qual requereix un model de direcció renovat, amb gestió real 
i assumpció de responsabilitats. En aquest model s’aproximen la gestió 
delscentres públics i privats; per als públics significa l’entrada en la gestió del 
personal i la irrupció en els òrgans col·legiats dels centres d’experts, en 
detriment de la participació fins ara habitual, exempta de responsabilitat.  

A les preguntes dels assistents sobre diversos aspectes de la confluència 
públic/privat que proposava, Ysa va posar sobre la taula temes nous, com ara la 
possibilitat de rotació de personal docent i directiu entre els dos 
subsistemes actuals; la dessacralització dels rànquings ocults, exposant 
públicament (amb prudència i valentia) valoracions dels centres no 
necessàriament lligats tan sols apurs resultats acadèmics; i finalment convèncer 
els professionals que la formació personal cap a ladirecció hauria d’aproximar-se 
més a la inversió econòmica personal,  fugint del paternalisme actual, que, vist 
que ha perdut capacitat de finançament, noméspot generar retraïment d’interès. 

 

La taula rodona 

La segona part de la Jornada va consistir en unataula rodona,“La direcció de 
centres dins del Servei Educatiu de Catalunya”, moderada per Juanjo 
Garcia, director de secundària membre d’AXIA. Hi van participar Joan Carles 
Berrocal, director de l’Escola Projecte; Maria Antònia Sorde, directora de l’Institut 
Narcís Monturiol de Barcelona; Jacint Bessó, director del centre Betània-Patmos; i 
Arturo Ramírez, director de l’Escola Sant Jaume del Prat de Llobregat. Els 
ponents van intervenir en diverses ocasions cada u i en el col·loqui amb els 
assistents. La participació de cada un dels ponents es pot resumir de la manera 
següent: 

 

Joan Carles Berrocal:   

El concepte de lideratge ha evolucionat al llarg del periple deles normes 
educatives bàsiques espanyoles, inclòs l’actual projecte LOMCE. Amb matisos, és 
un concepte a l’alça i que els sectors públic i privat poden compartir perfectament 
en l’esforç comú per la qualitat. Les fronteres entre ambdós sectors són en 
bona part mentals, sostingudes sobre un desconeixement mutu atàvic. El 
retiment de resultats a què es veu obligat el sector concertat per assegurar la 



qualitat sobre objectius i recursos és més dèbil en el sector públic, on el marge 
de maniobra dels directius és òbviament menor. Competència no és la paraula 
que defineix exactament la cohabitació de públic i privat, perquè el bé o mal 
comú poden arrossegar a tothom. La concertada ha de complir el compromís 
amb el bé comí; si no, s’ha de situar en l’òrbita privada pura.  

Respecte a elements més concrets de la gestió, Berrocal va demanar marges 
d’almenys quatre anys per engegar i valorar projectes; i repensar els criteris 
d’admissió comuns, per tal de fer-los menys geogràfics i més d’interès pel 
projecte. 

 

Maria Antònia Sorde: 

Malgrat que els projectes poden ser pròxims, el desconeixement mutu ésreal , 
fins al punt que part del professorat del sector públic arriba a  demonitzar els 
docents del sector concertat. En el sector públic, el pes de l’individualisme encara 
condiciona; de fet, un dels grans reptes d’un directiu de secundària del 
sector públic és justament alinear esforços i vàlues disperses. El directiu 
públic troba ara com ara feble la seva funció pràctica i mal retribuïda l’enorme 
càrrega que exigeix.  

Un bon mètode per al gestió eficaç és donar  protagonismes a docents  i 
alumnes, preguntar-los  i escoltar-los molt.  

 

Jacint Bessó: 

Cada centre és diferent i requereix una especial organització. De vegades el que 
els fa més diferents són elements altres que la titularitat: l’etapa educativa, 
l’àmbit geogràfic, l’extracció social de l’alumnat, etc. 

El directiu ha de provenir de l’experiència docent, i fins i tot s’hi ha de 
mantenir.Amb tot, ha de reunir unes especials capacitats: saber ensumar el 
futur, admetre responsabilitats, adquirir compromís, assumir el relat, respectar 
(mirar dos cops), saber filtrar l’estrès, humilitat...I algunes predisposicions: 
llegir molt i de tot, fugir del’endogàmia del món docent, creure en la formació 
entre iguals; saber-se fer preguntes com ara què fem aquí; disposar d’una 
constel·lació conceptual clara , mostrar coherència entre discurs i acció, crear  
mantenir rituals i celebracions.   

Com a propostes cap a la bona gestió per als pròxims anys va esmentar: crear 
un grau en direcció escolar; aturar la bogeria de lleis en bàsiques en cascada; 
aprimar la burocràcia; conèixer el cost real de les places escolars; permetre 



encàrrecs a 4 o 5 anys vistes dels centres, que permetin l’error intermedi; i 
flexibilitzar el perfil de les persones que intervenen en els centres escolars. 

 

Arturo Ramírez: 

La LEC és un tall definitiu  afavor del director conscient, que elimina les 
excuses del directiu involuntari. El directiu ha ser un docent en origen, però la 
seva aposta és un fort canvi: representa l’administració, és cap depersonal, ha 
deliderar i és el garant del PEC i del PD; si bé és cert que encara no s’ha 
aconseguit que en la pràctica vinculin. La LEC ha portat al centre la 
responsabilitat dels resultats, avaluació que la direcció ha d’acceptar. 
Tanmateix les capes altes de la mateixa administració no acaben de creure en 
l’autonomia.   

S’ha de treballar per l’acostament del públic i el privat, amb transparència, 
facilitant treballs pedagògics comuns i visites alternades, que no costen 
gaires diners.  

En la línia d’una bona gestió, va fer una sèrie de propostes de futur immediat: 
formació en lideratge, que tindria un impacte immediat; representació de 
direccions al Consell Escolar de Catalunya, visibilitat de directius en l’acció 
pública, llibertat de gestió de servies, decret de plantilles eficaç, possibilitatde 
gratificació interna en els centres, redefinir el paper de la inspecció a causa de 
l’augment de responsabilitat de la direcció, accés de direccions cessants a la 
formació universitària, millorar l’accés a la docència. 

Cap al final del taula,un tema va capitalitzar el debat: l’horari compactat ara en 
auge. Des del sector privat se’n va fer una visió poc positiva i socialment no 
desitjable. Des delsector públic, les veus van ser més discordants: bastant acord 
sobre l’alumnat més gran i també algunes visions optimistes per a primària. 

 

Ponència de càrrecs del Departament  

Sota la moderació del vicepresident d’AXIA, Manel Ramon, van intervenir dos 
directors generals: Miquel Garcia,  de centres concertats, i Jordi Roig, de 
centres públics. 

Per Miquel Garcia(DGCC), l’article 27 de la CE marca absolutament on som. 
L’Estatut ratifica la doble aportació al servei d’educació, que confirma la LEC, un 
punt de trobada que conjuga la real tradició catalana, sobretot de BCN. La 
duplicitat de xarxa compta amb  suport social, malgrat quealguns pensin que no. 



El Servei d’Educació de Catalunya (SEC) integra tots els ensenyaments bàsics, 
els universals (3-6 i CFGM) i alguns altres quees decideixi (0-3, Bat, Música...).EL 
SEC ha de ser un compromís per l’equitat i l’excel·lència, amb accés comú, 
coeducació, gratuïtat suficienti  atenció a les nee.El SEC ha de tenir un 
finançament correcte. És una de les claus de volta. Tothom sap que és 
insuficient. Aquests fons provenen del finançament de l’Estat. La LOE (DA29.2) 
va crear una comissió per abordar aquesta insuficiència, però no s’ha 
convocat mai. És més, desdel 2010 l’Estat n’ha desenganxat l’etapa 3-6 i el 
projecte LOMCE no en parla.   

Un altre fet diferencial clau és la distinció existent en el sector privat entre 
titularitat i  direcció. Nomésen alguns casos coincideixen. Latitularitat aporta la 
infraestructura, accepta el vaivé de la demanda i assumeix els riscos laborals.  

Sobre la col·laboració públic-privat que sembla propiciar el SEC, cal facilitar els 
contactes, almenys en metodologia didàctica ielements de gestió. En altres 
camps, hi ha més dificultats. 

Per Jordi Roig (DGCP), hi ha un bé comú compartit: millorar els resultats del 
sistema. Per al sector públic, s’ha creat la SGACP, es manté una línia de treball 
amb AXIA i s’ha obert el portal directe de centres. En el tema de la direcció 
pública, s’opta per una bona tria i una bona formació. S’està en el 
desplegament previst en els decrets 102 i 155: nomenament de 80 dpd (ara es 
treballa a regular-ne  l’exercici), implementació de formacions inicials potents 
(anem cap a la 3a tongada), amb seguiment posterior. Hi ha un full de ruta 
d’arribar a un 100% de dpd en uns vuit o deu anys.  

Sobre el SEC, hi ha una programació conjunta d’oferta i cal crear llocs per 
compartir experiències. 

En el debat final, es va confirmar que hi ha fronteres de caràcter jurídic (dret de 
les titularitats en el reclutament) importants entre els dos subsistemes i que cal , 
almenys, aproximar formacions contínues, per explorar sobre la complexitat de 
l’alumnat. Algú va fer notar també que des del govern no s’impedeixen els 
ponts,però tampoc no es faciliten. 

 

L’acte de cloenda 

Al costat del president d’AXIA, van intervenir el senyor Lluís Font, secretari 
general de Polítiques Educatives, i Gerard Ardanuy, regidor d’Educació de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Per Lluís Font, gràcies a AXIA ja s’ha fet normal trobar-se cada any i parlar 
obertament de governança. Va remarcar, però, que segons una enquesta del 



CEO  els pares encarasituen la direcció en el tercer lloccom a element de tria de 
centre: per davant, clarament, consideren el PEC i el professorat.  A continuació, 
Font va fer una breu dissertació sobre dos temes d’actualitat: l’ofensiva de país 
per l’èxit escolar i la valoració sobre les dades dels anomenats “nini” recentment 
publicades per una Fundació.En el segon cas , Font va exposar que les xifres 
de140.000 són discutibles, que el sac realment dur és d’uns  40.000 (per actitud, 
no per circumstàncies). Aquest col·lectiu demana una estratègia pròpia. En tots 
dos casos, Font va demanar que s’hi noti el paper decisiude les direccions dels 
centres.   

 

Gerard Ardanuy va fer un elogi del paper d’AXIA pel lideratge, en uns temps en 
què l’escola ha de fer front a onades creixents de problemes socials. Els directius 
poden ajudar a estar-hi preparats,per exemple associant-se per 
aprendre.Finalment, es va  felicitar per l’esforç conjunt fet per la candidatura a 
l’assemblea ESHA de 2014 (malgrat que fallida) que ha tiratendavant AXIA amb 
el suport de l’Ajuntament. 

 


