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Pla de Govern 2011-2014

� Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar.
� Objectiu: reduir a la meitat el fracàs escolar en vuit anys.

� Fer de cada centre un centre de qualitat.
� Potenciar l’existència d’equips directius altament

qualificats amb visió transformadora i capacitat de lideratge.



Informes relatius a la direcció escolar

� Els informes Mckinsey 2007 i 2010 conclouen que els dos
factors d’èxit en els centres que obtenen millors resultats de
l’OCDE són:
� El primer, el professorat.
� El segon, la direcció escolar.

� L’informe ����Millorar el lideratge escolar���� de l’OCDE 2009
estableix que cal redefinir rols i responsabilitats del lideratge
escolar:
� És imprescindible que els directius estiguin formats en

coneixements i habilitats de gestió.
� S�ha de garantir una selecció professional dels directius.



Informes relatius a la direcció escolar

� Avaluació de sisè de primària de 2011 del Consell Superior
d’Avaluació del Departament d’Ensenyament:
� Els centres tenen una incidència en els resultats de l’alumnat, atès

que en una mateixa zona geogràfica i en un mateix nivell
socioeconòmic es donen diferències de resultats significatives.

� El funcionament del centre, el paper dinamitzador i orientador de
l’equip directiu i l’equip docent, les pràctiques pedagògiques o el
clima escolar són elements que incideixen en els resultats d�un
alumnat de característiques força similars.

� Informe sobre el risc de fracàs escolar de Catalunya (2010)
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya:
� Els factors ��s rellevants que incideixen en el fracàs ��n els 

institucionals i els familiars. L�institucional inclou l�organització del 
centre i el rol dels equips directius.



Acreditació: marc legislatiu

� Llei d’educació de Catalunya (LEC)
� Article 142. El director o directora.

– Correspon a la direcció de cada centre públic l’exercici de les
funcions de representació, de direcció i lideratge pedagògics,
de lideratge de la comunitat escolar, d’organització,
funcionament i gestió del centre i de cap del seu personal.



Formació

� El Departament d’Ensenyament i l’Escola d’Administració
Pública organitzen el curs de formació en direcció escolar.

� 1a Edició del curs (2011)
� Alumnes presentats al procés

de selecció: 1.015
� 6 seus: Barcelona (2), Girona,

Lleida, Tarragona, Manresa
� Alumnes seleccionats: 180

� 175 aproven: 88 ja formen
part d�equips directius

� 2a Edició del curs (2012)
� Alumnes presentats al procés

de selecció: 383
� 3 seus: Barcelona, Girona,

Lleida
� Alumnes seleccionats: 90



Acreditació: marc legislatiu

� DECRET 155/2010, de la direcció dels centres educatius públics i del
personal directiu professional docent
� Article 34. Característiques

– Els requisits i el procediment tenen la finalitat de garantir la formació,
capacitat, habilitats i, si escau, experiència dels candidats per a
l’exercici de la direcció professional de centres educatius públics,
atenent criteris d’idoneïtat per a la funció directiva i mitjançant
procediments que garanteixen la publicitat i la concurrència.

� Article 38. Accés a l’exercici de la condició de directiu professional
docent

– Els funcionaris docents que tinguin l’acreditació de directiu professional
docent poden accedir a l’exercici de la condició de directiu professional
docent de qualsevol centre públic, amb els mateixos requisits i
procediment previstos amb caràcter general.

� Es tracta d’una iniciativa pionera en el camp de la direcció escolar de
centres públics.



Distribució dels directors escolars en actiu, segons el
nivell educatiu i sistema de nomenament (febrer 2012)

Situació actual

Sistema de 
nomenament

Primària Secundària Adults Total

Selecció per concurs de 
mèrits

1.290 458 80 1.828

Centres de nova 
creació

64 50 1 115

Nomenaments 
extraordinaris 

463 97 14 574

Total 1.817 605 95 2.517

% concurs mèrits 71,0 75,7 84,2 72,6

% nova creació 3,5 8,3 1,1 4,6

% extraordinaris 25,5 16,0 14,7 22,8



Directors escolars, segons el nombre de mandats
consolidats (febrer 2012)

Situació actual

Nombre de mandats 
consolidats

Directors Total 
parcial

%

4t. mandat consolidat 1

3r. mandat consolidat 295

2n. mandat consolidat 467

1r. mandat consolidat 617

Durant el 1r. mandat 448 1.828 72,6

Nomenaments extraordinaris 574

Centres de nova creació 115 689 27,4

Total 2.517



� Calendarització del procés:
� 10.2.2012: publicació de la convocatòria (DOGC)
� De l’11.2.2012 al 5.3.2012: termini de presentació de les sol·licituds (20

dies naturals)
� 12.3.2012: publicació de la Resolució que aprova la llista provisional

d'admesos i exclosos (DOGC, web i tauler d’anuncis)
� Del 13.3.2012 al 23.3.2012: reclamacions contra la llista provisional
� 30.3.2012: publicació de la Resolució que aprova la llista definitiva

d'admesos i exclosos, fa pública la seu, la composició de l’òrgan tècnic de
valoració i convoca l’inici del procés selectiu (DOGC, web i tauler d’anuncis)

� 12.4.2012: inici del procés selectiu: prova de coneixements
� Abans de l’11.5.2012: fi de l’actuació de l’òrgan tècnic de valoració
� Abans del 25.5.2012: publicació de la Resolució amb els aspirants

seleccionats (DOGC i web)

� Nombre de places ofertes: 80 places

Calendarització i places


