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αξια ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA 

 

ARA ÉS L’HORA DE LA PROFESSIONALITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ 

El II congrés d’AXIA, celebrat el passat mes de novembre, va reflexionar al 

voltant de la situació actual de la direcció de centres a Catalunya, després de cinc 

anys de l’aprovació de la LEC i de la publicació dels decrets que la despleguen. 

Basant-se en les aportacions dels més de 150 directius que hi van participar, 

AXIA continua treballant per tal d’assolir una direcció professional, molt ben 

formada, amb autonomia per a la presa de decisions, des de la responsabilitat que 

suposa l’assumpció de les funcions reconegudes i el compromís de servei públic, 

amb el retiment de comptes que tot sistema democràtic comporta i amb el 

reconeixement institucional i social que la direcció mereix. 

La millora del sistema educatiu català fa imprescindible avançar decididament cap 

a la professionalització de la direcció, que es resumeix en els punts següents: 

 

14 PUNTS PER A LA PROFESSIONALITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE CENTRES  

 

1. Selecció del director basada en la idoneïtat del candidat, el perfil competencial 

definit pel centre i com a càrrec intermedi de l’administració pública. 

2. Compliment estricte del que estableix la norma per al nomenament 

extraordinari de director en cas d’absència de candidat o centres de nova creació. 

3. Incorporació a la direcció dels docents formats en els cursos de direcció del 

Departament d’ Ensenyament. 

4. Tutorització dels directors novells a càrrec d’un director acreditat com a director 

professional docent, o bé per un director amb experiència, durant el primer any 

d’exercici de la direcció per completar la seva formació inicial. 

5. Reconeixement del dret dels directors que hagin estat avaluats positivament en 

finalitzar cada mandat a la percepció del complement de direcció. 

6. Promoció davant de l’opinió pública de l’honorabilitat dels directors, que tenen 

legalment reconeguda la condició d’autoritat pública. 
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7. Reconeixement del lideratge del director en la distribució de la dedicació 

horària de la direcció, dels membres dels equips directius i dels càrrecs de 

coordinació, d’acord amb el Decret d’autonomia de centres. 

8. Revisió dels criteris d’adjudicació de plantilles, contemplant la possibilitat de 

reduir l’horari lectiu del director, segons necessitats de l’alumnat i de l’estructura 

organitzativa del centre, amb la possibilitat de no impartir classes. 

9. Definició de la condició de directiu professional docent, per tal d’avançar 

significativament en la consolidació del model directiu professional. 

10. Convocatòria anual de concurs per a l’obtenció de l’acreditació de directiu 

professional docent. 

11. Organització de programes de formació permanent per a directors en actiu. 

12. Reconeixement del director com a principal agent en l’avaluació del personal, 

en les futures normes que es publiquin. 

13. Avaluació dels directors d’acord amb el lloc de treball, el perfil competencial i 

l’acompliment de les funcions directives basant-se en el seu projecte de direcció. 

14. Adequació de la normativa que regula la Inspecció al nou paradigma 

d’autonomia de centres liderats per directors professionals, responsables màxims 

dels seus centres. 

 

Les reflexions en què es fonamenten els 14 punts es desenvolupen en els apartats 

següents: 

1) Selecció del director. Importància del criteri de la idoneïtat i de la 

formació directiva enfront del principi de la conveniència 

2) Promoció professional dels directors: remuneració adient i 

reconeixement i ampliació de la direcció professional 

3) Formació per a la funció directiva 

4) Avaluació: el rol del director en l’avaluació del centre i del professorat  

5) Criteris per a l’avaluació del director 

6) Rol de la inspecció davant de la direcció professional 

7) Consideracions finals 
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1) Selecció del director. Importància del criteri de la idoneïtat i de la 

formació directiva enfront del principi de la conveniència 

 
Catalunya, des de l’any 2009, té una llei que aposta per un model directiu 

professional seguint les recomanacions que l’OCDE fa en el seu informe de 2009 

“Millorar el lideratge escolar”, que recull l’anàlisi dels informes Mckinsey, d’altres 

informes internacionals i de la Comissió Europea.  

En cinc anys s’han anat fent passos per desplegar aquest model, d’una manera 

més ràpida a l’inici, i posteriorment amb més dificultats, fins a la publicació del 

Decret 39/2014, popularment conegut com “de plantilles”.  

Però això no ha estat suficient, sinó més aviat irrellevant pel que fa a la selecció 

del director.  

El sistema no contempla el criteri d’idoneïtat per a la selecció del director, atès 

que no hi ha una definició ni del lloc ni del perfil competencial per ocupar-lo. 

La realitat, després de cinc anys, és que es mantenen els percentatges de 

candidats que es presenten al concurs per a la selecció de directors, al voltant del 

50%, mentre que la resta de places queden vacants. Podem concloure que 

l’objectiu que l’OCDE recomana de “fer del lideratge escolar una professió 

atractiva”, no s’ha assolit. 

Aquesta situació comporta el nomenament extraordinari del 50% de 

directors, per un any, la qual cosa porta als centres a una situació d’inestabilitat 

que afecta l’assoliment d’objectius. 

Amb la modificació del direcció s’obre la possibilitat de major concurrència i, és 

per això que es fa imprescindible definir els criteris per a la selecció a un lloc de 

treball tan específic com és la direcció de cada centre. 

AXIA considera imprescindible la definició del lloc de treball de la direcció de 

centre des del Departament d’Ensenyament, pel que fa al desenvolupament de les 

funcions directives, de tal manera que sigui completat d’acord amb la realitat de 

cada centre, segons el context i el propi projecte educatiu, que el candidat haurà 

de desenvolupar en el seu projecte de direcció. 

En el cas dels nomenaments extraordinaris per manca de candidats i 

centres de nova creació, es dóna una situació difícilment comprensible dins 

l’ordenament normatiu. D’acord amb el decret 155/2010 i la seva modificació amb 

el decret 29/2015, de 3 de març, han de ser nomenades persones d’acord amb 
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criteris de competència professional i capacitat de lideratge. Davant d’això AXIA 

es pregunta: Quins són aquests criteris? Competència professional com a docents 

per a l’exercici de la direcció? Com es fa aquesta selecció d’acord amb la capacitat 

de lideratge, basant-se en què?  

En les darreres convocatòries de concurs de mèrits per a la selecció de directors, 

el Departament d’Ensenyament va donar un petit pas en el cas dels nomenaments 

extraordinaris per absència de candidats i en centres de nova creació, establint la 

prelació següent: professorat que tingui l’acreditació de personal directiu 

professional docent; professorat que compleixi els criteris de competència 

professional i capacitat de lideratge; professorat que hagi superat un curs de 

formació inicial relatiu a la funció directiva de centres docents públics organitzat o 

validat pel Departament d’Ensenyament. 

De tot això es podria concloure que són proposades i nomenades les persones que 

s’han format en direcció de centres, però no és així sinó que els nomenaments 

recauen en mestres i professors que es veuen, en certa manera, obligats a 

assumir el càrrec per designació de la Inspecció d’Educació, en molts casos 

atenent només el criteri de conveniència: evitar la incorporació d’un director de 

fora del centre (format i compromès). D’aquesta manera s’incompleix la 

normativa. 

Aquest fet, a més, implica formar les persones amb nomenament extraordinari 

amb la consegüent despesa, mentre que per l’altra banda hi ha capital humà 

altament format i amb expectatives d’assumir responsabilitats directives que no hi 

tenen accés. 

AXIA denuncia aquesta situació, que es repeteix any rere any i que no 

contribueix a promoure la direcció professional, amb capacitat i visió 

transformadora que defineix la LEC, sinó que es nomena una direcció dedicada 

només a la gestió i al compliment dels procediments administratius. 
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2) Promoció professional dels directors: remuneració adient,  

reconeixement i ampliació de la direcció professional 

El model directiu que defineix la LEC i els decrets que la despleguen defineixen 

clarament les funcions i responsabilitats de les direccions i també el 

reconeixement econòmic que els correspon com a càrrecs directius de 

l’Administració Pública. 

En aquest sentit, el decret 155/2010 estableix en l’article 30.3 que l’avaluació 

positiva de l’exercici de la direcció en cada mandat comporta la percepció del 

complement de reconeixement de la funció directiva. Aquest complement 

consisteix en el cobrament progressiu del 15%, el 35%, el 55% i el 75% del 

complement a què es refereix l’apartat anterior, un cop finalitzat successivament 

cada mandat, i s’ha d’afegir al complement econòmic per a l’exercici de la 

direcció. 

Tanmateix la Disposició Transitòria 1.1 del mateix decret estableix que “enfunció 

de les disponibilitats pressupostàries, el Govern pot implementar de manera 

gradual l’aplicació del complement de reconeixement de la funció directiva, i pot 

aprovar un calendari transitori aplicable al complement de reconeixement de 

cadascun dels diferents mandats avaluats de manera positiva, iniciat en tot cas l’1 

de gener de 2012”. 

AXIA vol posar de relleu la gran tasca que els directors han desenvolupat en la 

difícil situació econòmica que hem viscut els darrers anys, al mateix temps que 

manifesta la necessitat que el Govern de la Generalitat doni un pas endavant en el 

reconeixement econòmic dels directors. 

La direcció de centres mereix el reconeixement i prestigi per part de la 

societat, del propi Departament d’Ensenyament i del Govern de la Generalitat, en 

tant que els directors són els representants de l’Administració i els  responsables 

de les normes que regeixen l’exercici de la direcció.  

En els darrers temps hem viscut, però, una campanya de desprestigi i difamació 

dels directors per part d’entitats que, per manifestar la seva disconformitat amb 

els responsables polítics, ataquen sense escrúpols l’honorabilitat dels 

professionals. 

Malauradament, aquesta situació és una pràctica habitual que ha de rebre una 

resposta contundent des de les instàncies pertinents, per tal de defensar la vàlua i 
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el reconeixement públic de les persones que assumeixen, des del compromís amb 

el servei públic, les responsabilitats de la direcció. 

El reconeixement públic de la funció directiva passa també per la representació de 

les associacions de directius al Consell Escolar de Catalunya. 

Igualment és ineludible i peremptori adequar la dedicació horària de la direcció a 

les necessitats del desenvolupament de les funcions directives en el marc de 

complexitat actual, de tal manera que el director, en l’exercici del lideratge 

organitzatiu i de gestió de recursos, en faci la distribució adient segons 

l’estructura i organització del centre.  

Així mateix, la provisió de plantilles dels centres ha de contemplar la possibilitat 

de reduir dràsticament la càrrega lectiva dels directors, atès que es manté la 

mateixa dedicació horària per a primària que l’any 1993 i per a secundària que 

l’any 1997, sense tenir en compte la complexitat de la funció directiva derivada de 

la responsabilització que assumeixen les direccions en l’exercici de les funcions 

atorgades. 

La LEC és una norma avançada en el temps que és valorada des de molts àmbits 

com a pionera. Un dels elements que la diferencien significativament d’altres lleis 

d’educació és la figura del directiu professional docent, que, fonamentada en la 

LLEI 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, atorga la 

condició de “personal directiu professional” als directors de centres, d’acord amb 

l’article 13.  

Després de l’èxit de participació i de compromís dels directors amb la seva 

professionalització en la primera  i única convocatòria efectuada a principis de  

l’any 2012, en què 80 docents van obtenir l’acreditació de directors professionals, 

el Departament d’Ensenyament no ha fet cap més acció per avançar en aquesta 

línia. 

AXIA manifesta que és imprescindible continuar amb el procés d’acreditació de 

les direccions mitjançant el reconeixement urgent de la condició de directiu 

professional docent, la regulació i establiment de les seves competències, les 

condicions de treball i avaluació específiques, així com la valoració laboral i 

promoció personal en la seva carrera professional.  

Per la mateixa raó AXIA considera que cal obrir un nou procés d’acreditació i 

reforçar la nova via per obtenir l’acreditació, en la qual es reconeix l’expertesa 

dels directors.  
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3) Formació per a la funció directiva 

L’exercici de tota professió comporta la necessitat de formació prèvia adequada al 

càrrec. La direcció de centre, l’exerceixen mestres i professors que han estat 

formats per a la docència amb uns currículums que no contemplen la direcció, 

gestió i administració dels centres. En un altre context semblaria impensable i fóra 

paradoxal posar la gestió de recursos públics en mans de persones sense 

capacitats i habilitats per fer-ho.  

Des del reconeixement de la tasca feta per tots els directors i el compromís 

personal i la voluntat de servei que demostren amb escreix dia a dia, AXIA 

considera que la formació directiva és imprescindible per dotar els centres 

educatius de directors amb competències, capacitats i habilitats directives que els 

permetin desenvolupar les seves funcions i responsabilitats.   

Prova d’això és l’impuls que des de l’associació s’ha donat des de ja fa més d’un 

any, tot organitzant cursos i activitats de formació per atendre necessitats 

formatives detectades. La gran quantitat de persones que hi participen ens 

referma en el convenciment que cal una formació que, com hem dit 

reiteradament:  

� ha d’estar orientada a crear una nova direcció, altament qualificada, al servei 

de la ciutadania i de les seves necessitats formatives, compromesa en 

l’aprenentatge de l’alumnat i en la millora del seu rendiment acadèmic. 

� ha de preparar les direccions per a un lideratge fort i distribuït, amb una visió 

transformadora que permeti la presa de decisions en un context d’enfortiment 

institucional i de retiment de comptes. 

� ha de propiciar un canvi d’actitud en l’exercici de la direcció, per tal que cada 

directiu assumeixi plenament el contingut del càrrec i, dotat de les eines 

pedagògiques, organitzatives i de gestió pertinents, pugui construir el seu 

projecte de direcció segons les característiques del centre, de l’entorn, etc. 

En aquest paradigma la formació dels líders escolars és una veritable inversió de 

futur, amb repercussions directes en la millora del funcionament dels centres i 

dels seus resultats educatius.  

El Departament ha fet alguns esforços en aquest sentit, però han estat poc 

rendibles:  
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1. La formació inicial, amb dues actuacions: 

a. El Curs de formació inicial en direcció de centres educatius en 3 edicions ha 

format 330 persones, després d’un procés de selecció i una formació intensiva 

fora del seu horari laboral i amb un alt grau d’exigència. Aquest curs és molt 

valorat pels alumnes i ha esdevingut un referent dels diferents cursos que 

organitzen les universitats. A la web de l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya es publica que la inversió del Departament d’Ensenyament ha estat 

superior als 200.000€, a més dels 112.500€ aportat pels participants. 

Des d’AXIA preguntem al Departament quin és el grau d’inserció laboral en 

la direcció de centres d’aquestes persones formades. Entenem que 

l’Administració ha de vetllar per l’adequada utilització dels recursos públics 

amb una gestió sota criteris de eficàcia i eficiència. Sembla coherent pensar, 

doncs, que aquestes persones, en què el propi Departament d’Ensenyament ha 

fet una inversió considerable, són les que ocupen o són cridades a ocupar la 

direcció dels centres en qèe es presentin, o bé en aquells centres on no hi hagi 

candidats o en centres de nova creació, com així ho determina la normativa 

(Decret de modificació del decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció 

dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, 

Articles 14 i 19) 

b. El Programa per a la incorporació de la direcció, d’acord amb el que 

estableix la Llei 12/2009, d’educació i el Decret 155/2010, de 2 de novembre.   

Tot i no disposar de dades del Departament d’Ensenyament sobre la formació 

per a la incorporació de la direcció i només a partir de les diferents 

convocatòries, resulta sorprenent que any rere any apareguin alguns centres 

vacants. Això fa pensar que es produeixen nomenaments extraordinaris de 

persones que són formades en aquest programa i que no continuen, la qual 

cosa obliga el Departament a tornar a invertir en formació per a la incorporació 

de la direcció. 

Aquesta formació inicial que pretén que els futurs directors adquireixin 

competències professionals, està mancada d’un període de pràctiques en els 

centres, element essencial per l’aprenentatge competencial. AXIA proposa la 

incorporació d’activitats de pràctiques tutoritzades en els programes de 

formació directiva inicial, que formin part del currículum directiu. 
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2. La formació permanent per directors i equips directius. 

El nou model definit a la LEC, l’any 2009 i els posteriors decrets que la 

despleguen amb una important transferència de responsabilitats en àmbits 

com ara la gestió de personal o el lideratge pedagògic en un marc on es fa 

imprescindible el retiment de comptes, comporta haver de completar el perfil 

professional amb l’adquisició de noves competències, capacitats i habilitats a fi 

d’impulsar la transformació dels centres en centres d’èxit. 

Tot i que algunes iniciatives des dels serveis territorials han intentat pal·liar el  

dèficit de formació directiva permanent i professionalitzadora, cal que el 

Departament aporti recursos suficients i dissenyi una formació adient que 

permeti l’empoderament del lideratge educatiu als més de 2500 directors de 

centres públics, i faci una aposta pel model de direcció formada i professional 

que defineix la LEC, en sintonia amb les recomanacions de l’OCDE i els models 

directius europeus. 

 
4) Avaluació: el rol del director en l’avaluació del centre i del professorat.  

En el preàmbul de la LEC queda recollit que “la Llei pretén que la pràctica 

educativa respongui millor a la diversitat dels alumnes catalans, de manera que la 

institució escolar de Catalunya pugui adoptar en tot moment mesures concretes 

per a satisfer les situacions que presenta una societat complexa i canviant com la 

del segle XXI.” 

Per donar compliment a aquests propòsits, la LEC i els posteriors decrets de 

desplegament defineixen un paradigma dels centres del sistema educatiu català 

basat en tres principis:  

● Autonomia: Regula el desenvolupament de l’exercici democràtic i responsable 

de l’autonomia dels centres educatius públics i el marc normatiu que n’empara 

l’exercici participatiu i responsable, i també els mecanismes de seguiment dels 

processos, d’avaluació dels resultats i d’informació i transparència, que els faci 

millorar en excel·lència i igualtat. 

● Direcció: Regula la formació, la selecció i les competències de la direcció dels 

centres públics i de llurs òrgans col·legiats de govern, i reconeix els directors 

com a autoritat pública. 

● Avaluació: Assegura un sistema d’avaluació intern i extern com a garantia 

d’ajustament del sistema a llurs principis i finalitats, i, alhora, actua com a 
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instrument imprescindible per a desenvolupar l’autonomia dels centres i les 

bases del Servei d’Educació de Catalunya, tot implantant la cultura de 

l’avaluació en el conjunt del sistema educatiu, la qual cosa ha de permetre un 

millor coneixement del funcionament i dels resultats del sistema. 

Així doncs, en aquest marc, definit per la llei, en què el director ha de 

desenvolupar les seves funcions, és rellevant el rol del director en l’avaluació de 

centre i del personal:  

- Avaluació de centre. Hi té la màxima responsabilitat perquè el centre 

contribueixi a la millora sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu català, 

implementant un sistema d’avaluació interna a partir del projecte educatiu de 

centre i del propi projecte de direcció, com a intervenció per a la millora del 

centre, que li permetin fer el seguiment de l’assoliment dels resultats 

educatius pretesos i definir estratègies de millora, si escau.  

- Avaluació del personal. Té la responsabilitat de la gestió del personal per 

garantir la prestació d’un servei educatiu de qualitat en el centre, la qual 

cosa passa per avaluar tots i cadascun dels membres del personal amb el 

propòsit de detectar mancances i elements de qualitat, a partir dels quals 

poder definir plans de millora. 

Els informes d’avaluació que emet el director, reconegut com a autoritat pública,  

i com a màxim coneixedor de l’acompliment de les funcions del personal, han de 

tenir la màxima validesa, siguin positius o negatius, per a les conseqüències que 

se’n puguin derivar. 

És cert que la llei parla de “participació en l’avaluació” i que cal definir la concreció 

d’aquesta participació en normatives que regulin els procediments. Justament en 

aquest sentit AXIA considera que cal donar la rellevància que pertoca als 

directors en l’avaluació docent i s’ha de continuar en la mateixa línia del 

decret 39/2014 de capacitar les direccions per a l’avaluació de tot el personal del 

centre. 

AXIA expressa el seu convenciment que per definir el paradigma de l’avaluació 

del personal cal considerar els centres educatius com a organitzacions que miren 

el SXXI, on la gestió de les persones s’ha de fer a partir de l’anàlisi dels equips de 

treball basats principalment en el seu capital intel·lectual. Els professionals són 

treballadors del coneixement, persones que disposen d’un conjunt de 

coneixements específics, un “saber”, i l’utilitzen per treballar, aprofiten les eines i 
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avantatges de la societat de la informació per a l’aprenentatge permanent i 

produeixen nous coneixements, idees i informació per al progrés tècnic, científic i 

el benestar social. 

Cal, igualment, comptar amb les persones avaluades, ja que són responsables 

màximes de l’acompliment de les seves tasques: El treballador del coneixement 

s’autogestiona (es concentra en la tasca que entén que aporta valor, administra el 

seu temps i els costos de la seva activitat, assumeix responsabilitat sobre el seu 

propi desenvolupament i sobre els resultats que genera); per tant l’autonomia es 

considera com la més gran contribució de les persones a les organitzacions. 

«Knowledge worker Productivity: The Biggest Challenge» (1999), Peter Drucker. 

Per tant, la direcció del centre  té el repte de gestionar el personal, en tant que 

treballadors del coneixement, o altrament dits “recursos intel·ligents” (Blanquer, 

2004) i ha d’establir els mecanismes o la infraestructura necessaris per integrar 

aquestes persones a l’organització per tal que hi aportin valor. No és suficient 

disposar dels “millors” professionals, cal aconseguir que estiguin motivats, i 

compromesos  amb els valors, les finalitats i cultura de l’organització. 

Aquesta mirada de la gestió del treballador del coneixement i de la gestió del 

talent, impregna la definició dels llocs de treball que es deriva del Decret 

39/2014, en el moment en què els directors han de definir el perfil competencial 

que ha de tenir la persona per poder ser seleccionada a fi d’ocupar el lloc de 

treball.  

AXIA ho considera un avenç de gran rellevància i entén que ha de ser en base a 

aquesta definició del lloc de treball i del perfil associat que cal definir els 

processos d’avaluació docent, per la qual cosa seria incongruent que no fos el 

director l’agent responsable de l’avaluació, atès que té la competència per definir 

el lloc de treball, el perfil i per seleccionar la persona adient. 

 

5) Criteris per a l’avaluació del director 

La coherència és essencial per a la qualitat d’un sistema educatiu, per tant sembla 

evident que cal abordar l’avaluació directiva també des d’aquesta perspectiva i, 

com és obvi, respectant els principis de transparència, objectivitat, imparcialitat i 

no discriminació, tot garantint la informació i audiència del personal avaluat, que 

estableix l’art.31.3 del Decret 155/2010, de direcció, igualment aplicables a 

l’avaluació de personal. 
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Així, doncs, no sembla que respongui a aquesta desitjada coherència, que 

s’apliquin diversos procediments d’avaluació als directors de centre sense haver-

ne fet la descripció del lloc de treball ni el perfil competencial associat. Aquests 

criteris són imprescindibles tant per a la selecció del director com per al final del 

mandat, a fi d’avaluar l’eficàcia, l’eficiència, la responsabilitat i els resultats de la 

gestió, en funció dels objectius fixats, dels recursos assignats i de l’acompliment 

de les funcions atorgades. 

AXIA manifesta que l’avaluació directiva ha de ajustar-se a la nova perspectiva 

de gestió del talent, basada en competències directives en concordança amb les 

competències dels càrrecs intermedis de l’administració pública, com ho són els 

directors de centre. En el moment de la selecció és fonamental per tal de garantir 

la selecció del millor candidat d’acord amb la singularitat del centre, la definició 

del lloc de treball amb el perfil associat prèviament. En l’avaluació al final del 

mandat ha de tenir especial rellevància el propi director avaluat, que com a 

responsable de la gestió del coneixement per a l’assoliment dels objectius 

educatius, ha d’autogestionar i autoregular l’acompliment de les seves funcions.  

 

6) Rol de la inspecció davant de la direcció professional 

Des de la publicació de la LEC i els decrets de desplegament, els directors de 

centres assumeixen una sèrie de funcions i tenen unes atribucions que 

anteriorment estaven en mans d’uns altres òrgans de l’administració educativa. 

L’autonomia de centre posa en mans dels seus responsables, els directors, la 

capacitat de decisió, com a coneixedors de la realitat, de les necessitats i del 

potencial de cada centre.  

No obstant això, AXIA posa de manifest que encara hi ha actuacions 

institucionals que mantenen la visió intervencionista sobre els centres, en 

contradicció amb l’esperit de la LEC. 

Per tal d’evitar-ho, AXIA considera que és molt important l’estreta i consemblant 

col·laboració dels directors i dels inspectors, atès que, des de diferents posicions, 

capacitat d’actuació i assumpció de responsabilitat, ambdós treballen amb un 

objectiu compartit: l’èxit educatiu de tots els alumnes, objectiu del sistema 

educatiu que compromet tots els agents. 

En aquest sentit es fa imprescindible un nou decret de la Inspecció, que defineixi 

les  seves funcions, tot tenint en compte el que determina l’article 179.2 de la LEC 
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i que també recull l’article 3.2 del Decret 102/2010 d’autonomia dels centres 

educatius: 

La Inspecció d’Educació ha d’adequar les actuacions que li corresponen en 

l’exercici de les seves funcions al règim d’autonomia dels centres i a l’assignació 

de responsabilitats a les seves direccions  

  

7) Consideracions finals 

Des del convenciment que ens trobem en un moment de gran transcendència i 

canvis profunds, on l’ensenyament és i serà fonamental per al futur de les noves 

generacions i en definitiva de la nostra societat. 

Conscients de la responsabilitat dels directors en la implementació de les 

polítiques educatives en cadascuna de les unitats que presten el servei als 

ciutadans, AXIA demana al Departament d’Ensenyament l’establiment d’un 

procés de diàleg obert i permanent, basat en la ferma voluntat de contribuir a la 

millora del nostre sistema educatiu a través de la direcció de centres. 

 

Barcelona, 20 d’abril de 2015 

 


