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La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
ARIE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC  Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI (a partir 2007) Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI (fins 2006) Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Accés al càrrec i formació per a la direcció escolar. Anàlisi del procés d’accés al càrrec de director/a d'un centre 
educatiu de titularitat pública       
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Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Girona. Departament de Pedagogia 
 
 
Número d’expedient  
2006ARIE10077 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
organització escolar 
direcció escolar 
acces al carrec 
formació per a la direcció 
desenvolupament professional directius escolar 
 
Data de presentació de la justificació  
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La investigació es proposa assolir un coneixement aprofundit d’alguns dels factors que incideixen en el procés d’accés 
a la direcció d’un centre educatiu no universitari. Es tracta d’una primera fase d’un treball més ambiciós dirigit a endegar 
el disseny d’un model formatiu orientat al desenvolupament de competències directives 
La investigació es centra en els candidats a la direcció escolar, és a dir, en les persones que presenten una 
predisposició a ser directors/es, ja sigui perquè es presenten voluntàriament a un concurs públic o bé perquè han estat 
nomenats directament  per l’Administració Educativa. 
L’estudi té en compte les aportacions de 624 directius d’escoles (68%). Instituts (24%) i altres tipus (ZER, EOI, EA, etc) 
(8%) recollides mitjançant un qüestionari electrònic en el qual se’ls plategen diverses qüestions referides al procés 
d’accés. L’estudi es duu a terme arreu de l’estat espanyol; per a la present recerca se seleccionen les respostes del 
directors d’arreu de Catalunya a algunes qüestions 
Els resultats obtinguts posen de manifest que en la major part dels casos es presenta una única candidatura (62,8%) o 
bé s’hi accedeix a través del procediment extraordinari (22,6%). La major part dels candidats procedeixen del propi 
centre (78,9%) per bé que hi ha un nombre significatiu d’externs (19,3%). Quan es presenten dues candidatures, la 
major part de les vegades se selecció en director en exercici (38,5% ), un membre de l’equip directiu (20,5%) o bé un 
professor del claustre (35,3%). Només en un 5,7% dels casos se selecciona una persona externa al centre. 
Les motivacions que els empenyen al càrrec són,  majoritàriament, exògenes (millora del centre, continuar la línia de 
centre, etc.). Entre els aspectes endògens adquireix notable rellevància l’interès per realitzar tasques d’organització i 
gestió. Els incentius associats al càrrec (disminució de l’horari lectiu, complement econòmic, etc.) obtenen baixos 
percentatges de resposta 
Finalment, pel que fa als criteris que tenen en compte en la constitució de l’equip directiu predomina l’elecció de 
persones de confiança, amb capacitat de treball i amb competència per al desenvolupament de la tasca 
encomanada      

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The aim of this research  is to attain  further knowledge of some of the factors that fall upon  the process of 
access to a school directorship.  
It is the first phase of a much more ambitious study intended to direct a design of training model orientated to 
the development of the directorship competences. 
The research is centred on the candidates to the school directorship, in other words, on the persons who show 
a predisposition to become headmasters/headmistresses, either because they offer themselves wilfully  to an 
open competition or because they have been directly appointed by the Educational Administration. 
The study takes into account the contributions of 624 directors, of primary schools (68%), secondary schools 
(24%) and other kinds of educational institutions (ZER – Rural Educational Zone, EOI – Official Language 
School, EA- Adult School, etc.) (8%). These contributions were recorded through  an electronic questionnaire, 
where they were asked different questions related to the process of access.  The study is carried out in the 
whole Spanish State; for the present research we only select the answers given by directors from all over 
Catalonia to some of the questions.  
The results, that we have obtained, make it clear that in most cases, there is only one candidature (62,8%) or the 
access is made through an extraordinary process (22,6%). Most candidates come from the school itself (78,9%) 
though the number of external ones is nonetheless unimportant (19,3%). W      

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
When two candidatures are presented, the most common way of selection is the following one: a practising 
headmaster/headmistress (38,5%), a member of the school board of directors (20,5%) or one of teachers 
belonging to the school staff (35,3%). Only in 5,7% of the cases an external person to the school is to be 
selected. 
The motivations that push them to the post are, mainly, exogenous (improvement of the school, following the 
school line, etc). Among the endogenous aspects, the one that acquires the most notable relevance, is the 
interest a person may have in realizing tasks of organization and management. The stimulus associated to the 
post (reduction of the tuition hours, economical complement, etc.)  have a very low percentage of answers. 
Finally, in what refers to the criteria taken into account for the constitution of the board of directors, the one 
that prevails is the election of reliable persons with work capacity and competence to develop the task they 
have been entrusted      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anàlisi del procés d’accés al càrrec 
directiu d’una escola o institut públic 

arran de l’aplicació de la LOCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Teixidó Saballs 
Desembre de 2008 

 



 

 

 
 
 

Anàlisi del procés d’accés al càrrec directiu d’una escola 
o institut públic arran de l’aplicació de la LOCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigador principal 

Joan Teixidó Saballs 
 
Col.laboradora  

Montserrat Planas de Farners Valentí 
 

 
Membres de l’equip de recerca 
BARCELÓ SITGES, Joan Manel; BASTONS HOSTA, Encarnació; BATLLE RIGAU, Jordi; BENITO 
BENITA, Mª Angels; BERNABEU PÉREZ, Isabel; BISBAL PALOU, Joan; BOFILL  DEU, Josep; 
BONET JULIÀ, Angels; BORRAS MEDINA, Rosa; CABRERA MÈLICH, Jesús; CAPELL 
CASTAÑER, Dolors; CARRERAS BOADA, Pilar; CASANOVAS LLAONA, Cathy; CASERRES 
GASOL, Eduard; COMALADA GUINÓ, Lluis; COROMINAS CASTELLANA, Imma; COROMINAS 
ROVIRA, Enric; CORTADA COROMINAS, Ramon; COSTA PAGÉS, Pere; ESTRUCH TOBELLA, 
Joan; FELIP JACAS, Núria; FERNÁNDEZ OTAMENDI, Alicia; FONT PI , Roser; GARCÍA BALDA, 
Josep Maria; GARCÍA ALEGRE, Eugeni; GARRIGA ROTA, Natàlia; GIFRE RIBAS  Josep; GÓMEZ 
GONZALO, Josefa; LLACH EXPÓSITO, Antoni; MALLOL BLACH, Eduard; MARQUÉS CLOTAS, 
Imma; MASDEU ASPERÓ, Josep; MATAS MERCADER, Caterina; MITJANS MOLINOS, Mercè; 
MUSSACH ARGEMÍ, Maria; OLIVER CANADELL, Isabel; OLONA CABASSES, Antoni; PAIRÓ 
PARRAMON, Dolors; PARRA LÓPEZ, Miguel Angel; PÈLACH BUSOM, Joaquim; PUJOL MATAS, 
Mª Cristina; PUJOL SALABERT, Montse; QUER MIRÓ, Viol; RIEMBAU SERRA, CATI; SALIDO 
NOGAREDA, Clara; SANCHEZ IBÁÑEZ, Isabel; SÁNCHEZ SANJUÁN, Mª Carmen; SERRA 
MORERA,  Judith; TEIXIDÓ SABALLS, Joan; TEJEDA  MARTÍNEZ, J.Lluís; TESOURO CID, 
Montserrat; VILA FIGUEREDA, Magda 
 

 
Girona, desembre de 2008 

 

 
La realització d’aquesta investigació ha estat possible per la concessió d’un Ajut per al 
desenvolupament de Projectes de Tecerca i Innovació en matèria Educativa i d’ensenyament formal 
(reglat) i no formal (no reglat) (ARIE) que correspon a la convatòria  de 2006. (RESOLUCIÓ de 29-
III-2007 del president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca). Expedient 2006ARIE10077, 



Index 

 

1. Introducció . . . . . . . . . 4 

 

2- L’accés a la direcció escolar a Espanya . . . . . 5 

 

 2.1. Actualitat i rellevancia de la direcció escolar . . . 5

 2.2. Evolució de la direcció escolar a Espanya . . . . 7 

  2.2.1. De la LODE a la LOCE . . . . . 11 

  2.2.2 La diecció escolar a la LOE i a la LEC . . . 20 

 2.3. La investigació referida a l’accés a la direcció. . . . 30 

 

3. Disseny i execució de la recerca . . . . . . 32 

 

4. Resultats  . . . . . . . . . . 34 

  4.1 Procés d’accés al càrrec . . . .  38 

  4.2 Motivacions per a l’accés al càrrec . . . . 44 

  4.3 Constituació de l’equip directiu . . . . 45 

  4.4 Procediment d’accés al càrrec . . . . 48 

  4.5.Aspectes temporals . . . . .  50 

  4.6 Dificultats al llarg del procés . . . . . 52 

 

5.  Conclusions  . . . . . . . . . 54 

 

6. Bibliografia . . . . . . . . . 57 

 

 



J. Teixidó i equip                                Accés a la direcció escolar 
 
 
 
 

 

4

 

1 - INTRODUCCIÓ 
 

Durant els darrers temps s’ha consolidat l’interès per l’estudi de la direcció 

escolar. Els treballs de revisió i síntesis que s’han elaborat (Murillo, 1999; i Lorenzo 

2000) coincideixen a assenyalar que la major part de la recerca és de caràcter 

descriptiu, realitzades amb l’objectiu de conèixer en profunditat alguna 

problemàtica actual: necessitat de formació, deteriorament de la funció, 

motivacions per accedir al càrrec, nivell de satisfacció, criteris de funcionament de 

l’equip directiu, principals dificultats experimentades en l’exercici de la funció,... 

La presa de decisició dels directius entorn de la conveniència de presentar-

se com a candidats a la direcció y els diversos factors associats (motivacions, 

formació de l’qeuip directiu, elaboració del Projecte de Direcció, etc.) constitueix 

l’aspecte bàsic al qual es pretén donar resposta mitjançant l’estudi. 

La direcció de centres educatius ha estat motiu d’estudi contant durant els 

darrers 20 anys. En un primer moment arrel de la implantació del model LODE 

(1985) i la LOPEGCD (1995;  més endavant per la posada en pràctica del model 

directiu que emana la Llei Orgànica de Calidad de Educación (2002) tot implicant 

diferents canvis en la direcció escolar que es reflexaven en el procés del seu 

accés.  El canvi legislatiu implica la transició des d’un model d’accés basat en 

l’elecció democràtica per part del Consell Escolar a un altre basat en la selecció per 

part d’una comissió nombrada per la ocasió. 

El treball s’estructura en tres parts: a la primera s’hi fa un breu recorregut per 

l’evolució de la direcció escolar. La segona part es dedica a descriure el disseny i el 

desenvolupament la recerca. A la tercera part, s’hi exposen els resultats 
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2- L’ACCÉS A LA DIRECCIÓ ESCOLAR A ESPANYA 
 
 L’accés ha la direcció escolar ha estat un aspecte de permanent actualitat 

durant els darrers 25 anys. Després d’uns inicis esperançadors, els resultats que es 

desprenen del nombre de candidats que es presenten a l’elecció baixen d’una 

manera espectacular, donat lloc al que a la literatura especialitzada es coneix com 

a “qüestió directiva”, és a dir, la manca de candidats. D’aleshores ença, d’una 

manera explícita o tàcita, les diverses lleis educatives han intentat posar-hi 

pedaços tot avançant cap a fórmules més restrictives que observessin, igualment, 

el mandat constitucional de la participació de la comunitat. 

 Tot i això, els resultats que fins ara s’han aconseguit no són massa 

esperançadors i, en conseqüència, hi ha qui sosté que la única possibilitat passa 

per un canvi en profunditat en el model. Ara bé, aquesta qüestió és de naturalesa 

política i, per tant, ha d’ésser considerada en el marc del sistema educatiu vigent, 

caracteritzat per la condición funcionarial dels docents (i també dels directius) i per 

la necessitat d’interlocució amb els agents socials. 

 Al llarg del capítol fem una revisió a l’evolució de la direcció escolar a 

Espanya durant el segle XX i, ens detenim, d’una manera especial a analitzar-ne 

els darrers 15 anys (de la LODE a la LOCE) per tal de considerar-ne amb major 

deteniment el model actual, establert a la LOE, i també la consideració que s’hi 

dóna a la LEC. A la part final, esmentem les principals recerques que s’han 

interessat pel tema durant aquests anys. 
 
 
2.1. – Actualitat i rellevància de la direcció escolar 
 Assistim a un procés de canvi accelerat en els centres educatius en els 

quals es fa evident la necessitat, unànimement destacada per la literatura científica 

nacional i internacional (Congres Interuniversitari d’Organització d’Institucions 

Educatives, Barcelona 2008) que els centres educatius es dotin de directius 

qualificats. 

 L’interès poer la investigació entorn de la direcció escolar ha quallat en 

quatre grans línies de producció científica (MURILLO I ALTRES,1999). Són aquestes: 

a) L’anàlisi de la direcció com a factor de qualitat, aspecte que compta, entre 

d’altres, amb les aportacions de CORONEL (1992) y LORENZO (2000) 
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b) La delimitació de les funcions i tasques que duen a terme els directius, amb 

l’aportació inicial d’ANTÚNEZ (1991), la qual, posteriorment, és completada 

per GIMENO I ALTRES (1995) i, també, per GAIRÍN I VILLA (1999). 

c) La formació per a la direcció, on es destaquen les aportacions de MARCELO 

(1998), BUJÁN (2000) i FERNÁNDEZ (2001), els qual cal afegir-hi els estudis 

dedicats específicament a la detecció de necessitats de formació (GAIRÍN I 

ALTRES, 1995 i ANTÚNEZ, 2005) 

d) Finalment, una darrera categoria fa referència a la percepció que tenen els 

directius dels seu propi treball i de si mateixos, àmbit en el qual cal citar les 

aportacions de BERNAL (1997) i TEIXIDÓ (1995 i 1996). Pel que fa als 

principals problemes percebuts pels directius, s’ha de destacar l’estudi 

monogràfic de VILLA I ALTRES (1998), així com la tesi doctoral de CABALLERO 

(2000) sobre la satisfacció professional dels directius. 

Per altra banda, en l’àmbit internacional, la principal línia de recerca sobre 

direcció escolar se centra en el lideratge del directius. Es postula l’existència 

teòrica de diversos tipus de lideratge: carismàtic, instructiu, mangerial, etc.; es 

consideren les característiques definitòries dels centres educatius com a 

institucions i es determinen les aptituds que ha de posseir el directiu-líder per dur a 

terme una tasca integradora de les diverses dimensions del centre i, alhora, 

transformadora de la institució i de les persones que la componen. Es tracta d’una 

línia d’estudi que es nodreix, entre d’altres, de les aportacions inicials de 

SERGIOVANNI (1987) i BASS (1988). Altres aportacions més recents són degudes a 

INGRAM (1997), PORTIN I SCHEN (1998) i HOYLE I ALTRES (2003), la major part de les 

quals han sorgit arran de les aportacions del Leadership Institute for School 

Administration, vinculat a la American Association os School Administration 

(AASA). Entre les publicacions específiques, cal destacar-ne l’International Journal 

of Leadership in Education i el Leadership Quarterly. 

 Al llarg de tot el període, arran dels successius informes del Consell Escolar 

de Catalunya i de l’Estat, on es posa de manifest l’alarmant situació d’absència de 

candidats, la qual s’aguditza en el període 2000-2002, coincidint amb els esborralls 

i el tràmit parlamentari de la Llei de Qualitat, apareixen anàlisis i estudis de diversa 

índole que plantegen la conveniència d’un canvi de model: FERNÁNDEZ (2002), 

ESTRUCH (2002) que finalment, qualla amb la LOCE i la LOE. 
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Un dels aspectes principals que ha concitat la preocupació de la comunitat 

científica ha estat el del procés d’accés al càrrec i, per tant, el procediment pel qual 

s’arriba a ser directiu. A Catalunya, el procediment d’accés a la direcció escolar va 

sofrir un canvi notable durant el curs 2004-2005 amb l’aplicació del model emanat 

de la LOCE. Es deixa de banda l’elecció democràtica per part del Consell Escolar 

(procediment instaurat per la LODE, 1985) i  es substitueix per un sistema d’accés 

basat en la selecció, par part d’una comissió nomenada a l’efecte, basada en 

l’aplicació d’un barem de mèrits entre els candidats (BERNAL, 2004). Posterioment, 

l’aprovació de la  LOE (2006) i el seu corresponent desplegament legislatiu han 

consolidat el model basat en la selecció.  

 La posada en marxa del nou model ha afectat uns 1500 centres de tot 

Catalunya, prop d’un 70% del total. Ara és el moment de conèixer com ha anat? 

posant una especial atenció als aspectes qualitatius: els resultats, les dinàmiques 

que ha generat, els aspectes no previstos, les possibilitats de millora, etc. I, per 

damunt de tot, de quina manera el procés afavoreix l’objectiu bàsic del canvi: 

assegurar que els centres es dotin de directius i, alhora, que siguin els directius 

adequats per menar la nau en uns moments tempestuosos on, més que mai, cal 

invertir en la vertebració interna i la cohesió dels claustres i de les comunitats 

educatives per tal donar respostes adequades als reptes de cada context 
 
 
2.2. – Evolució de la direcció escolar a Espanya 
El 4 de maig de 2006 es va aprovar al Congrés de Diputats la Ley Orgànica 2/2006 

d’Educació (LOE). Amb ella ja són sis les Lleis orgàniques sobre educació 

aprovades en els quasi 30 anys transcorreguts des que va tornar la democràcia a 

Espanya. En totes elles s’han introduït modificacions en selecció i funcions de la 

direcció escolar. Aquest fet posa de manifest dues qüestions bàsiques: d’una 

banda la importància de la direcció escolar per aconseguir una escola i un sistema 

de qualitat; i, de l’altra, la inexistència d’un model consensuat sobre com ha de ser 

aquesta direcció. 

Rul (1994:70) distingeix quatre grans etapes en l’evolució de la direcció en el perfil 

del directiu escolar a Espanya. 

a) Etapa de direcció no professional 

b) Etapa de direcció professional 

c) Coexistència del model professional i el no professional. 
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d) Model no professional i participatiu 

 
 

ETAPES CARACTERÍSTIQUES 

 

 

Etapa de 

direcció no 

professional 

- Etapa inicial que avarca des de finals del s. XIX fins a mitjans del 
segle XX. 
- Es produeix l’aparició de la direcció escolar com una resposta 
organitzativa a les necessitats dels centres educatius. Les millores 
de les condicions socials i econòmiques fan que les escoles d’un 
sol mestre evolucionen a escoles graduades, agrupen diversos 
mestres, fer que fa que sorgeixi la figura del mestre-director, que 
alterna la docència i la direcció.  

 

 

 

Etapa de 

direcció 

professional 

 

- S’inicia amb la Llei d’Educació Primària del 1945, on instaura la 
direcció escolar com a professió. L’accés es realitzava a través 
d’oposició, per la qual no requeria cap preparació específica. Dóna 
lloc a un cos de directors escolars. Aquest càrrec era vitalici. 
 
- Al 1967 s’aprovava el Reglament de Centres Estatals de 
l’Ensenyament Primari, on s’estableixen per primera vegada quines 
són les funcions del director (de tipus burocràtic i organitzatiu 
bàsicament).  
- Amb el posterior Reglament del Cos de Directors de 1967 i els 
decrets que el desenvolupen “defineixen amb una posició 
centralista no tan sols les competències generals del nou director 
sinó també l’estil (en forma de drets i deures), el qual correspon a 
l’estil autoritari de l’època” (Álvarez, 1993:163.  
- La funció primordial del director era interpretar les normes vigents 
del moment i vetllar pel seu compliment. 

 

 

Coexistència 

del model 

professional i 

el no 

professional. 

- Amb la Llei General d’Educació (LGE) de 1970 postula l’existència 
d’una direcció no professionalitzada.  
- Finalitza l’any 1985 amb la Llei Orgànica del Dret a l’Educació 
(LODE).  
- El període, coincidint amb la transició a la democràcia, es 
caracteritza per la coexistència de dos models. 
- La LGE constitueix una porta oberta a la participació dels 
estament directament interessats en la vida del centre. Implica la 
democratització del procés d’accés: es passa del nomenament 
administratiu i l’accés mitjançant oposició a una elecció en la qual 
intervé activament el claustre de mestres. 

 

 

 

 

 

Model no 

professional i 

participatiu 

- L’aprovació de la LODE (1985) i els decrets que la van 
desenvolupar, va suposar una ruptura amb el procés anterior en 
referència a l’accés a la direcció entre d’altres. El model de direcció 
resultant és dèbil perquè la llei confereix moltes competències al 
director (representació, orientació, coordinació i animació) però, en 
canvi, les funcions de presa de decisions i control les assigna, de 
manera genèrica, el Consell Escolar. Els rols de Director Tècnic i 
Professional i Director Polític queden confosos donat que són 
escollits per la Comunitat Educativa. 
- Al 1990 entra en vigor la Llei Orgànica d’Ordenació del Sistema 
Educatiu que constitueix la complementació del tipus curricular de 
la LODE, tot i que no aporta canvis substancials en quan a la 
direcció escolar. 
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Evolució històrica de la direcció escolar. 

 

 Hi ha consens entre els especialistes d’establir l’inici de la direcció escolar 

de l’Educació Primària en el canvi del segle XIX al XX. Efectivament, a partir de 

1896 es comença a estendre a Espanya el model d’escola graduada en Educació 

Primària, i amb ella sorgeix la necessitat de crear una figura institucional que 

s’encarregui de coordinar als mestres i distribuir responsabilitats; una figura, per 

tant, amb competències diferents a la dels docents. La primera norma referent a la 

direcció escolar a Espanya és la Real Orden de 9 de març de 1918, per la que 

s’estableix el Reglamento de Escuelas Graduadas. D’aquí en van sorgir els 

anomenats maestros-directores que, sense necessitat d’una formació específica, 

alternaven la seva tasca docent amb els treballs propis de la direcció. 

L’origen de la direcció a l’Educació Secundària, no és tan clar, encara que sembla 

raonable establir-lo durant la primera meitat del segle XIX i els escassos centres on 

s’impartien aquests ensenyaments era sota la responsabilitat dels poders públics. 

En aquell moment, la figura del directiu va néixer amb funcions administratives, 

organitzatives i de relació anàloga a les actuals; de perfil bàsicament executiu 

subordinat a altres cossos col·legiats. 

Rere aquests orígens, la regulació de la direcció escolar a Espanya ve de la mà de 

l’Administració dictatorial nascuda després del Cop d’Estat i de la conseqüent 

Guerra Civil. En l’Educació Primària, la Ley de Educación Primaria, de 17 de juliol 

de 1945, i el Estatuto del Magisterio de 1947 regulen amb claredat la figura del 

directiu. Pel que respecta a l’ensenyament mitjà, sense haver acabat encara la 

guerra, s’aprova la Llei de 20 de setembre de 1938, que la regula i dedica un 

capítol (base XII) al govern i a l’administració dels centres oficials. La Ley de 

Ordenación de la Enseñanza Media de 1953 realitza alguns canvis en l’accés i les 

funcions de la direcció. 

Una data clau és 1967, que, amb l’aprovació del Reglamento de Directores 

escolares, es van regular les seves condicions, funcions, forma d’accés i 

desenvolupament de les seves tasques en el propi centre, així també es van 

assentar les bases per l’establiment d’un cos de directors de primària. Però aquest 

cos va durar poc, en la Ley General de Educación de 1970, juntament amb un 

decret de 1974 que la desenvolupa, s’abandona  la concepció directiva professional 
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al desaparèixer el cos de directors i es reglamenta específicament l’exercici de la 

funció directiva. 

A partir de 1978, amb el retorn de la democràcia a Espanya, la participació i la 

gestió democràtica de l’educació es converteixen en objectius fonamentals. Al 1980 

s’aprova la Ley Orgánica per la que es regula el Estatuto de Centros Escolares 

(LOECE), que representa un primer intent d’assumir els plantejaments democràtics 

en el funcionament dels centres docents recollits en la Constitució. Encara que 

aquesta llei mai va arribar a aplicar-se per la seva discutida legalitat en alguns 

extrems.  

Per acabar aquest apartat, s’ofereix un recull de les diverses lleis que regulen la 

direcció escolar  Espanya  

 

ANY NORMA 
1857  Ley de Instrucción pública de 9 de setembre de 1857 (Ley Moyano)  
1905  Real Decreto sobre Régimen de Primera Enseñanza (16-VI-05) 
1911  Decret de 25 de febrer de 1911, sobre el funcionamiento de las Escuelas 

Graduadas 
1911  Real Ordre de 10 de març de 1911, sobre el Funcionamiento de las Escuelas 

Graduadas 
1913
  

Real Ordren de 28 de març de 1918, per la que es regula la transformació 
d’escoles unitàries en graduades 

1918 
  

Real Ordren de 9 de març de 1918, per la que s’estableix el Reglamento de las 
Escuelas Graduadas 

1936  Decret de 16 de juny de 1936, sobre la Dirección de Escuelas Graduadas 
1938 Ley de 20 de setembre de 1938, on es regula l’ Enseñanza Media (BOE 23-IX-38) 
1945  Ley de 17 de juliol de 1945, sobre Educación Primaria (BOE 18-VII-45) 
1947  Decreto de 24 d’octubre de 1947, pel que es regula l’ Estatuto del Magisterio (BOE 

17-I-48) 
1953  Ley de 26 de Febrer de 1953 d’ Ordenación de la Enseñanza Media (BOE 27-II-53) 
1965  Ordre de 6 de febrer de 1965, per la que es crea el “Diploma de Director 

Distinguido” 
1965  Ley de Reforma de la Enseñanza Primaria (21-XII-65) 
1967  Ordre de 10 de febrer de 1967, per la que s’aprova el Reglamento de Centros 

Estatales de Enseñanza Primaria (BOE 20-II-67) 
1967 Decret 985/1967, de 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglamento del Cuerpo de 

Directores Escolares (BOE 17-V-67) 
 

1970 Llei 14/1970, de 4 d’agost, Ley General de Educación y Financiamiento de la 
Reforma Educativa –LGE- (BOE 6-VIII-70) 

1974 Decret 2.655/1974, de 30 d’agost, pel que es regula l’exercici de la funció directiva 
en els Colegis Nacionals d’Educació General Bàsica (BOE 20-IX-74) 

1977 Real Decreto 164/1977, de 21 de gener, pel que s’aprova el Reglamento Orgánico 
de los Institutos Nacionales de Bachillerato (BOE 26-II-77) 

1980 Ley Orgánica 5/1980, de 19 de juny, per la que es regula l’ Estatuto de Centros 
Escolares –LOECE- (BOE 27-VI-80) 

1980 Real Decreto 2.762/1980, de 4 de desembre, pel que es regula el procediment de 
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constitució dels òrgans col·legiats 
1981 Real Decreto 1.275/1981, de 19 de juny, pel que s’aprova el Reglamento de 

Selección y Nombramiento de Directores de Centros escolares públicos (BOE 29-
VI-81) 

1985 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Derecho a la Educación -LODE- 
(BOE 4-VII-85; c.e. 19-10-85) 

1990 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo –LOGSE- (BOE 4-X-90) 

1995 Ley Orgánica 9/1995, de 20 de novembre, de la Participación, la Evaluación y el 
Gobierno de los centros docentes –LOPEG- (BOE 21-XI-95) 

2002 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de desembre, de Calidad de la Educación –LOCE-  
(BOE 24-XII-02) 

2006 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maig, de Educación –LOE- (BOE 4-V-2006) 
Principals normes reguladores de la direcció de centres docents a Espanya 

 

 

2.2.1. – De la LODE a la LOCE 
 All període que s’estén entre 1985 (amb l’establiment del model de direcció 

participatiu) i la LOCE (que significa la major retallada dels principis que inspiren la 

llei anterior) es promulguen quatre lleis educatives. A les dues ja citades cal afegir-

hi la LOGSE (que suposa un canvi en profunditat de l’estructura del sistema 

escolar) i la LOPEGCD (que, en els seus orígens, vol plantejar un canvi en la 

direcció però, finalment, no ho aconsegueix) 

 
a) La LODE (1985) 
Al 1985 s’aprova la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), 

que ve a significar l’establiment d’un nou model de direcció escolar a Espanya que 

suposa un gir radical en la seva configuració. La Ley Orgánica reguladora del 

Derecho a la Educación va establir un model de direcció clarament diferent als 

anteriors, introduint els pressupostos bàsics sobre els que després es 

desenvoluparia la LOPEG. Amb aquesta Llei s’apostava per un model participatiu i 

democràtic que encomanava la gestió dels centres al Consell escolar i hi introduïa 

representants de tots els sectors de la comunitat educativa, permetent que 

compartís les responsabilitats relatives a l’organització, el funcionament i el govern 

dels centres educatius.  

La LODE va regular, a través del seu títol III, els òrgans de govern dels centres 

privats concertats (article 54 i següents), així com els dels centres docents públics. 

En el model iniciat amb la LODE, el director o directora dels centres públics era 

escollit pel Consell escolar del centre i nombrat per l’Administració educativa per un 
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mandat de tres anys (art. 37 i 46). Aquest sistema va suposar un gran avenç en els 

models definits anteriorment, ja que dipositava la responsabilitat exclusiva de 

l’elecció del directiu en un òrgan democràtic de representació. Amb el nou model es 

reconeix la importància del Consell escolar del centre en l’elecció (i amb això, la 

importància de la participació de la comunitat escolar), s’abandona la via 

professional d’accés a la direcció i s’orienta el govern dels centres docents cap a 

fórmules d’autogestió i cogestió. 

Segons aquesta Llei, els candidats havien de ser professors del centre amb un 

mínim d’un any d’antiguitat en aquest i tres de funció docent. No se’ls exigia 

formació  prèvia ni requisits de cap altre tipus, però  si  es contemplava l’assistència 

voluntària dels directius a cursos de formació inicial programats per l’Administració 

educativa una vegada que es trobessin desenvolupant el càrrec. 

En quan a les funcions, la LODE mantenia la majoria de les atribucions assignades 

al directiu en models precedents, però va introduir variacions substancials al 

concedir la capacitat de decisió en assumptes generals i docents al Consell escolar 

i al Claustre de professors, respectivament, de manera que el directiu perdia 

algunes de les seves competències a favor d’aquests organismes. En general, en 

les responsabilitats encomanades al directiu es recollien pràcticament totes les 

qüestions relatives a la vida del centre, tant de gestió i organització com 

acadèmiques, pedagògiques i de relació. 

 

b) La LOGSE (1990) 
A la tardor de 1990 es va promulgar la Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE). Encara que és una Llei que, bàsicament, regula 

l’estructura del sistema educatiu i altres aspectes de caràcter curricular, també 

conté alguns elements relatius a la gestió i organització del centre que 

complementen la LODE. En aquest sentit, crea el perfil professional de “l’auxiliar 

administratiu”, que assumeix algunes tasques del secretari i canviarà algunes de 

les funcions del directiu; i estableix nous documents en el funcionament general del 

centre (projecte educatiu, programació general anual, etc.), modifiquen les tasques 

del professorat i de la direcció i donen un pes específic a l’equip directiu. Però, 

sobre tot, fent ressó en diferents organismes de caràcter internacional (OCDE, 

UNESCO, etc.), la LOGSE considera la direcció de centres un dels factors 

essencials per afavorir la qualitat de l’ensenyament.  
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Després de l’aprovació de la LOGSE, i des dels primers moments de la seva 

aplicació, els responsables del Ministeri d’Educació van advertir que no era 

possible reformar el sistema educatiu exclusivament mitjançant mesures de 

caràcter curricular, sinó que era imprescindible ajustar la organització del sistema i 

els seus components (entre ells, el centre docent) a la nova situació. Així, el 20 de 

novembre de 1995, es va aprovar la Ley Orgánica de la Participación, la 

Evaluación y el Gobierno de los centros docentes (LOPEG) amb l’objecte de 

continuar amb el procés de reforma educativa mitjançant una modificació dels 

aspectes organitzatius del sistema que complementava les transformacions 

iniciades per la LOGSE. 

 

c).- La LOPAGCD 
La Llei Orgànica de la Participació Avaluació i Govern dels Centres Docents va ser 

aprovada el 20 de novembre de 1995. En el seu article 17, estableix que serà 

escollit per majoria absoluta del Consell escolar del centre d’entre aquells 

professors que hagin estat prèviament acreditats per l’Administració educativa 

competent. La idea que rau a aquest plantejament novedós és intentar combinar el 

principi de participació i autonomia dels centres, dotant-los de potestat per escollir a 

qui governarà independentment de l’Administració, a més, garantir una formació i 

competències mínimes de les persones que exerciran la funció directiva. Per 

obtenir l’acreditació és necessari complir, per aquest ordre, dos requisits: superar 

els programes de formació que les Administracions educatives organitzin i obtenir 

una valoració positiva del treball desenvolupat fins al moment, ja sigui en l’exercici 

de la funció docent o en càrrecs de govern anteriors. Del procés per obtenir 

l’acreditació estan eximits els directors que hagin exercit el càrrec durant quatre 

anys, als qui se’ls concedeix automàticament. 

La durada del càrrec serà de quatre anys, i podrà ser renovat en el mateix centre 

un total de tres períodes (12 anys) consecutius. S’amplia, per tant, en respecte a 

allò regulat en la LODE, que estipulava un mandat de tres anys i, igualment, un 

màxim de tres períodes (nou anys en total), amb la finalitat de donar més estabilitat 

als centres, aprofitar l’experiència adquirida pels directius i rentabilitzar l’esforç que 

tant ells com les Administracions han invertit en la seva formació. 

Aquesta durada es redueix a tres anys únicament en centres de nova creació -tan 

d’Educació Infantil, com de Primària i Secundària-, així com en aquelles 
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circumstàncies que afegeixin o precisin les Comunitats Autònomes en els seus 

respectius reglaments orgànics. 

La LOPAGCD també regula les competències del director de centres públics de 

nivells no universitaris per tot el territori estatal. Aquestes competències estan 

informades per uns principis bàsics d’actuació (art. 8) que guien la pràctica de la 

funció directiva i són els següents:  

 Vetllar perquè les activitats dels centres es desenvolupin d’acord amb 

els principis i valors de la Constitució, per l’efectiva realització  de les 

finalitats de l’educació establerts en les lleis i per la qualitat de 

l’ensenyament. 

 Garantir l’exercici dels drets dels alumnes, professors, pares i 

personal d’administració i serveis, així com el compliment dels deures 

corresponents. 

 Afavorir la participació activa de tots els membres de la comunitat 

educativa en la gestió, funcionament i avaluació del centre. 

D’acord amb aquests principis generals s’articulen les competències del directiu, 

que poden agrupar-se en cinc blocs: de coordinació i execució, administratives, de 

representació, de relació i col·laboració i, per últim, un apartat “d’altres funcions". 

En primer lloc es troben les funcions de coordinació i execució. El director o 

directora s’encarrega de dirigir i coordinar totes les activitats del centre. Així mateix, 

exerceix funcions de direcció de personal dels treballadors que desenvolupen les 

seves tasques en el centre, i ha de fer complir les lleis i demés disposicions 

vigents. Per últim, convoca i presideix els actes acadèmics i les reunions de tots els 

òrgans col·legiats del centre i executa els acords presos en l’àmbit de la seva 

competència. 

A més, el directiu és el responsable d’executar les decisions de caràcter 

administratiu que acordi el Consell escolar.  

En aquest sentit, té com a funció autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost 

assignat al centre, ordenar els pagaments i supervisar les certificacions i 

documents oficials del centre. Igualment, és qui realitza les contractacions d’obres, 

serveis i subministres. 

Com a part de les seves funcions de representació, els directors i directores de 

centres públics tenen la doble missió de, per una part, representar al centre fora 

d’aquest (davant altres centres i institucions, inclosa l’Administració) i, per l’altra, 
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representar a l’Administració educativa en el centre. Aquesta dualitat ha originat 

alguns problemes en la funció directiva, per la dificultat que suposa conjugar 

ambdós rols. 

En estreta relació amb aquestes tasques es troben les funcions de relació. Entre 

elles cal destacar la col·laboració amb els òrgans de l’Administració educativa, la 

seva tasca és d’element dinamitzador de la convivència en el centre i el seu paper 

decisiu a l’hora d’imposar les correccions que corresponguin. 

 

Per últim, el director o directora té altres funcions rellevants no classificables en els 

apartats precedents, com la designació de la resta dels membres de l’equip directiu 

(a excepció de l’administrador). A més de les directrius generals proporcionades 

per la LOPEG, les Administracions educatives competents tenen capacitat per 

regular específicament les responsabilitats del directiu en el seu àmbit de gestió, 

establint funcions addicionals o matisen les existents en els respectius reglaments 

orgànics. 

D’aquesta manera, en un segle s’han adoptat models contraposats de direcció 

escolar. En els inicis i fins 1945 no n’hi havia. El director o directora era un docent 

nombrat sense criteris clars i sense un perfil definit. Al 1945 s’opta per la creació 

d’un cos diferenciat, allunyat de la funció docent, buscant-se un perfil de directiu 

entès com un gestor professional. La LGE de 1970 determina que els directors 

siguin escollits pel claustre, però es combina amb l’existència de directors 

procedents del cos. Això suposa un primer pas per la finalització del model. Al 1985 

la LODE dóna un gir radical al plantejament, fomentant la participació de la 

comunitat en el govern i gestió dels centres, així com en l’elecció del director o 

directora. Es prima, per tant l’enfoc sociopolític de la direcció. Un últim pas és el fet 

per la LOPEG, que dóna inici a una retallada en el principi de participació de la 

comunitat en l’elecció del director intentant donar-li un perfil més professional. 

Aquesta ruta oberta per la LOPEG va ser potenciada per la legislació següent. 

 

d)  La LOCE (2002) 
El 23 de desembre  de 2002 va aprovar-se la Ley Orgánica de Calidad de 

Educación (LOCE). Un element important per entendre el desenvolupament 

legislatiu i l’aplicació de la mateixa és que va ser aprovada pel Congrés de Diputats 

únicament amb els vots procedents del Partit Popular i de Coalició Canària, ja que 
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era rebutjada per la resta dels partits del Parlament Espanyol. Va ser publicada al 

BOE el 24 de desembre de 2002 i va entrar en vigor 20 dies després, en els 

primers dies de 2003. Aquesta manca de recolzament va fer que una de les 

primeres mesures del nou Govern del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) 

després de les eleccions del 14 març de 2004, va ser la paralització del 

desenvolupament de la LOCE (Real Decret 1318/2004, de 28 de mayo). La 

conseqüència immediata va ser la lluita jurídica entre el govern socialista i algunes 

Comunitats Autònomes governades pel Partit Popular que van plantejar un conflicte 

de competències davant el Tribunal Constitucional.  

 

Finalment es va reconèixer la legalitat de la mesura. Per tant, la LOCE va quedar 

paralitzada en gran part mantenint-se vigents alguns aspectes de la mateixa que 

s’havien posat ja en marxa, com els relacionats amb la promoció o repetició dels 

alumnes o, el que ens ocupa, els aspectes relatius a la direcció escolar, tant els 

processos de selecció de directors com les seves funcions i competències.  

La LOCE manifestava en la seva exposició inicial de motius, que la societat 

espanyola havia afrontat en els darrers anys una profunda transformació social, es 

van produir grans canvis tecnològics, l’accés a l’educació es va universalitzar, es 

van aconseguir diferents nivells de qualificació i, així, les expectatives socials 

respecte a l’educació van augmentar notablement. Malgrat aquest progrés, la llei 

també presentava importants mancances en el rendiment dels alumnes en algunes 

àrees que van mostrar avaluacions diverses, elevades taxes d’abandonament 

d’alumnes en l’Educació Secundària Obligatòria i necessitats d’atenció educativa 

per adults i per la primera infància. Per altra banda, afirmava l’existència del nou 

desafiament que representava el ràpid creixement de la població escolar procedent 

de la immigració. Es demanava al sistema educatiu nous instruments que els 

facilitessin una efectiva integració, educativa i social. Mai havia estat tant evident 

que la qualitat i l’equitat, el desenvolupament econòmic i cohesió social, no eren 

elements contraposats sinó objectius ineludibles, a la vegada que complementaris, 

de l’avenç de noves societats. 

Amb aquestes premisses, la LOCE plantejava la necessitat de mesures de reforma 

del sistema al voltant de cinc eixos: l’esforç, els resultats, un sistema d’oportunitats 

de qualitat per a tots, el professorat i l’ autonomia de centres.  
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El seu articulat està dividit en un Títol Preliminar en el que s’expressen els principis 

bàsics i uns altres set, a més d’algunes disposicions finals. El títol I redefineix 

l’estructura del sistema educatiu (Educació Infantil, Educació Primària, Educació 

Secundària, Batxillerat i Formació Professional). A l’ensenyament d’idiomes es 

refereix en el Títol II. De l’educació d’adults se n’encarrega el capítol  III. El quart es 

dedica a la funció docent, la formació inicial i la permanent. El sisè es refereix a 

l’avaluació del sistema educatiu, mentre que el setè queda dedicat a la inspecció 

del propi sistema. 

El que més ens interessa és el Títol V que tracta de la organització i direcció dels 

centres docents. Inclou el règim i denominació dels centres, la seva autonomia 

pedagògica, organitzativa i econòmica i els òrgans de participació i govern amb 

atribució de les seves competències i funcions respectives.  

 

Declara que “la figura del Director dels centres públics, entesa com a peça clau per 

la bona organització i funcionament dels centres, és objecte d’un tractament 

específic, especialment en el que fa referència al procés per a la seva selecció i 

nomenament. 

Segons el text, aquest procediment està presidit pel principi de participació de la 

comunitat escolar i, d’una manera especial, del claustre de professors. El seu 

propòsit essencial és el “d’aconseguir, en el màxim grau possible, la necessària 

qualificació pel desenvolupament de les complexes i transcendentals tasques que 

comporta l’exercici de la funció directiva”. Encara que, en la pràctica, suposa un 

retall important en el principi de participació de la comunitat educativa, donat que 

continua amb el procés obert per la LOPEG de treure competències de la 

comunitat escolar per l’elecció del directiu per donar-li a l’Administració educativa. I 

tot això amb l’excusa de tenir directius més ben preparats per el càrrec. Analitzem-

ne més detalladament el procediment d’accés. 

La LOCE i els diferents decrets de desenvolupament elaborats per les diferents 

Comunitats Autònomes estableixen que la selecció i nomenament de directors de 

centres públics es realitzarà mitjançant concurs de mèrits entre professors 

funcionaris de carrera segons els principis de publicitat, mèrit i capacitat (art. 86). 

Els requisits que s’exigeixen als candidats per poder presentar-se són dos: tenir 

una antiguitat de, com a mínim, cinc anys en el cos al què s’opta i  estar presten 

serveis a un centre públic del mateix nivell, com a mínim, un curs. 
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La Llei proposa la creació de comissions de selecció constituïdes per membres de 

l’administració i de la comunitat escolar. Aquests últims, representats, al menys en 

un 30%, essent representants del claustre, com a mínim, la meitat dels mateixos. 

Aquestes comissions hauran de valorar els mèrits acadèmics i professionals dels 

aspirants, la seva tasca com a professors i la seva experiència prèvia, sobretot, en 

la funció directiva (art. 88). Alguns requisits són eximits els aspirants a centres 

petits, en general amb menys de nou unitats. 

Els aspirants, llevat que prèviament tinguin adquirida la categoria de Director, 

hauran de superar un programa de formació inicial, compost d’un curs teòric i un 

període de pràctiques. Si ho superen, seran nomenats directors per tres anys. Al 

llarg d’aquest temps, seran avaluats i, en cas d’avaluació positiva, adquiriran la 

categoria de Director (art. 89). Aquest nomenament podrà renovar-se, prèvia 

avaluació positiva, per períodes d’igual durada que podran ser limitats per les 

Administracions (art. 90). 

 

En el cas dels centres de nova creació o quan no existeixen candidats a un centre, 

l’Administració educativa nomenarà Director per un període de tres anys (art. 91). 

Hi ha un acord general sobre la importància creixent de la funció directiva en la 

marxa dels centres. Per això, potser, la llei proposa la organització de cursos i 

plans de formació per directius, exempcions totals o parcials de docència directa 

(art. 92) la valoració de l’exercici de càrrecs directius per llocs de treball en la funció 

pública, la retribució diferenciada per la responsabilitat i dedicació exigides i el 

manteniment dels complements retribuïts en la proporció que determinen les 

Administracions educatives després d’exercir la funció (art. 94). 

El cessament del Director quasi no canvia encara que resta una mica de 

protagonisme al Consell Escolar, respecte a la normativa anterior. Es produirà al 

finalitzar el seu mandat, per renúncia motivada i acceptada per l’Administració, per 

incapacitat física o psíquica sobrevinguda o per revocació administrativa derivada 

d’un incompliment greu de les funcions de direcció (art. 93). 

Tenint en compte tot allò anteriorment esmentat, es pot afirmar que el model de 

selecció de directors en centres públics ha canviat substancialment. D’una elecció 

per part de la Comunitat Educativa de cada centre es passa a un concurs de mèrits 

dels candidats en el que seran avaluats per comissions mixtes amb representació 
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de l’administració educativa local, en mesures molt diferents segons les zones i el 

partit que governi. 

 

Representants en comissió Comunitat 
Autònoma 

Diari 
oficial 

Data de 
publicació Administració Claustre 

+ Famílies 
Comissió de 

tots els sectors 
del centre (A) 

Nº Màxim 
de 
centres 

Andalusia BOJA 119 18/06/2004 1 2 + 1 1 
Aragó BOA 19 13/02/4004 (B) 2    

(C) 3 
3 + 3     2 

Astúries BOPA 108 11/05/2004 4 2 + 2  1 
Balears BOIB 59 29/04/2004 3 2 + 1 2 
Canàries BOCA 4 08/01/2004 3 1 + 1 3 
Cantàbria BOC 95 17/05/2004 (B) 1      

(C) 2 
1 + 1      
3 + 3 
 

1 

Castella  la 
Manxa 

DOCM 41 25/02/2005 2 Consell 
Escolar (D) 

1 

Castella-Lleó BOCYL 71 14/04/2005 3 1 + 1 10 
Catalunya DOGC 

4284 
21/12/2004 (E) 2 3 + 2 4 

C. Valenciana DOGV 
4744 

03/05/2004 4 2 + 2 2 

Extremadura DOE 28 10/03/2005 (B) 2        
(C) 4 

1 + 1         
2 + 2 

3 

Galícia DOGA 85 04/05/2004 4 2 + 1 3 
Madrid BOCM 95 22/04/2004 3 1 + 1 3 
Múrcia BORM 17 22/01/2005 3 2 + 1 3 
Navarra BON 58 

BON 45 
14/05/2004 
14/04/2005 

4 
3 

2 + 1 3 

Rioja BOR 68 27/05/2004 (B) 2        
(C) 4 

1 + 1         
2 + 2 

3 

País Basc   (F)   
Selecció de directors a diferents comunitats autònomes. Model LOCE 

 
(A): La comissió està formada pel director anterior, dos representants del sector pares, dos del 
sector alumnes, un del personal no docent i cinc professors. Per la administració, un inspector. 
(B): En centres petits. En general, amb menys de 9 unitats. 
(C): En centres grans. Amb nou o més unitats generalment. 
(D): Participa tot el Consell Escolar garantitzat la paritat de professors i famílies. 
(E): En un principi, van prorrogar als directors. Tan sols on no va ser possible, es van crear 
comissions amb un inspector i el Consell Escolar al complet. Ja han legislat el que apareix en la 
taula amb la particularitat de què un dels representants del Consell prové de l’Ajuntament. 
(F): Aquesta comunitat es regeix per la Llei de l’escola Pública Basca de 1997, derivada de la 
LOPEG. És a dir, els directors segueixen essent elegits pels Consells Escolars. El Govern Central té 
recorreguda davant els tribunals aquesta decisió del Departament de Educació Basc per no seguir 
la LOCE. 
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Els aspirants han de presentar projectes de direcció per cada centre al què optin. 

En algunes comunitats, Catalunya per exemple, es demanen requisits addicionals 

als  generals.  Tenen  a  veure  amb  el  coneixement  de  la  llengua  pròpia  de  la  

Comunitat Autònoma i, per tant, s’exigeix l’acreditació del mateix o l’aprovació 

d’una prova lingüística regulada. Amb això s’observa el canvi fonamental que 

pateix la selecció de directors des de la LODE (1985), de ser una figura 

seleccionada exclusivament pels membres de la comunitat escolar (docents, pares 

i mares i alumnat) a través dels seus representants en el Consell escolar, s’ha 

passat un model en el qual, en primer lloc, ha d’estar acreditats, és a dir, 

prèviament seleccionats per l’administració en funció dels seus mèrits, formació i 

experiència, i, d’entre ells, són seleccionats amb una comissió en la que en quasi 

totes les comunitats té un pes majoritari i, per tant, decisiu, l’Administració.  

 
2.2.2.  La direcció escolar a la LOE i a la LEC 
El 4 de maig de 2006 va ser publicada la Llei Orgànica 2/2006 d’Educació. Aquesta 

va venir precedida a la seva aprovació d’un exaltat debat entre les diferents forces 

polítiques i socials. En el seu procés d’elaboració i posterior aprovació s’han donat 

reaccions per a tots els gustos i amb molts diferents arguments.  

La LOE, en el seu Preàmbul, declara que l’educació és un mitjà de transmetre i 

renovar la cultura, de fomentar la convivència democràtica i el respecte a les 

diferències, de promoure la solidaritat i evitar la discriminació. La considera com el 

medi més adequat per garantir l’exercici de la ciutadania democràtica, responsable, 

lliure i crítica.  

 

Després d’un repàs històric arriba a declarar que la societat espanyola del segle 

XXI està convençuda de la necessitat de la qualitat i l’equitat en l’educació per a 

tots. Exposa a continuació els principis fonamentals en els que es basa aquesta 

llei, així ho expressa, després d’un període de debat social que busca el major 

consens possible: 

1. Educació de qualitat per a tots els ciutadans d’ambdós sexes i en tots els nivells 

educatius.  
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2. Combinació de qualitat i equitat mitjançant un esforç compartit. La societat en el 

seu conjunt és la última responsable de la qualitat del sistema. És necessària una 

equitativa escolarització de l’alumnat. 

3. Compromís amb els objectius educatius de la Unió Europea: l’educació ha de 

preparar per la nova societat del coneixement mitjançant una millor formació del 

professorat, un major accés a les tecnologies de la informació i comunicació i la 

igualtat d’oportunitats. 

Per això, afirma, és necessari augmentar la flexibilitat del sistema, per una part, 

permetent que els joves que van abandonar prematurament els seus estudis, els 

puguin reprendre i facilitar la formació permanent de les persones adultes; i, per 

altra banda, dóna més autonomia pedagògica i de gestió als centres docents 

combinada amb objectius i normes comunes. 

La LOE s’estructura en un Títol Preliminar, en el que es plantegen els principis i 

finalitats de l’educació, i en vuit capítols més, de vàries disposicions transitòries o 

finals i una derogatòria: Regula l’ordenació de l’ensenyament (I), la necessitat de 

suports educatius (II), sobre el professorat (III), la tipologia de centres docents (IV), 

la participació, el funcionament dels òrgans de control i govern (V), l’avaluació del 

propi sistema (VI), la inspecció educativa (VII) i la dotació de recursos econòmics 

(VIII). Tot allò relatiu a la direcció es troba al Títol V (Capítol IV):  

. L’equip directiu   . Competències 

. Selecció    . Requisits per ser candidat 

. Nomenament   . Cessament 

. Reconeixement de la funció directiva 

Disposició transitòria sisena 

• Durada del mandat de nomenaments anteriors a la LOE 

• Pròrroga per un període màxim d’un any en els casos de finalització del 

nomenament en el curs escolar de l’entrada en vigència de la nova llei 

orgànica. 

 

Disposició transitòria setena 

• Exempció de la formació inicial al professorat que estant acreditat per 

l’exercici de la funció directiva no l’hagués exercit com a mínim durant 

dos anys. 
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Si fem una comparació amb la llei anterior, i a l’espera del desenvolupament 

posterior que en facin les Comunitats Autònomes, podem observar molts elements 

comuns, però també algunes diferències importants. Ens centrarem en l’anàlisi dels 

sis elements clau que ajuden a configurar el model de direcció dels centres de 

titularitat pública: 

 
a)  Competències del director/a d’un centre públic 
A partir d’ara, d’acord amb l’article 132 de la LOE, les competències de la direcció 

d’un centre públic afecten els àmbits de supervisió i control, avaluació, 

assessorament, orientació i informació i queden determinades de la següent 

manera: 

Supervisió, execució i gestió 

. Dirigir totes les activitats del centre, sense prejudici de les competències 

atribuïdes al Claustre de professors i al Consell Escolar. 

. Exercir la direcció pedagògica.  

. Garantir el compliment de les lleis i demés disposicions vigents. 

. Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre. 

. Garantir la mediació en la resolució de conflictes. 

. Imposar les mesures disciplinàries que corresponguin a l’alumnat en compliment 

de la normativa vigent. 

. Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i de 

Claustre de professors del centre i executar els acords adoptats en els àmbits de 

les seves competències. 

. Proposar a l’Administració Educativa el nomenament i cessament dels membres 

de l’equip directiu, prèvia informació al Claustre de professors i al Consell Escolar. 

. Realitzar les contractacions d’obres, serveis i subministraments. 

. Autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre i ordenar els 

pagaments. 

. Visar les certificacions i documents oficials del centre. 

 
Representació 

. Ostentar la representació del centre. 

. Representar a l’Administració Educativa i fer-li arribar a aquesta els 

plantejaments, aspiracions i necessitats de la comunitat educativa. 
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Animació i impuls 

. Afavorir la convivència en el centre. 

. Promoure la innovació educativa i impulsar plans per la consecució dels objectius 

del projecte educatiu de centre. 

. Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que 

facilitin la relació del centre amb l’entorn. 

. Fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de les 

actuacions necessàries per una formació integral en coneixements i valors dels 

alumnes. 

. Impulsar les avaluacions internes del centre. 

 
Coordinació i col·laboració 

. Coordinar totes les activitats del centre. 

. Col·laborar en les avaluacions externes del centre i en les avaluacions del 

professorat. 

 
Analitzant les funcions de la direcció que planteja la LOE, les analogies amb 

l’anterior són tantes que no és fàcil trobar diferències. Potser pot deduir-se un 

augment de poder de la direcció per resoldre problemes de convivència o de 

disciplina, en la línea sol·licitada per tot el sector d’agilitzar els tràmits en aquests 

casos si analitzem l’article 127  sobre competències del Consell Escolar. Aquest 

explica que el Consell Escolar vetllarà pel compliment de la normativa vigent i que 

podrà revisar, a petició dels pares o tutors, les mesures disciplinàries adoptades 

per la direcció. Sobre l’equip directiu dels centres, tampoc hi ha novetats (art. 131).  

 

b) Reconeixement de la funció directiva 
L’article 139 regula els aspectes relacionats amb el reconeixement de la funció 

directiva i ho fa amb una novetat respecte al text de la llei orgànica anterior, no 

determinar de manera expressa un títol específic al reconeixement personal i 

professional quan els/les directors/es han obtingut una avaluació positiva al final del 

seu mandat. 

La llei anterior en aquest cas, feia referència a l’obtenció de la "categoria" de 

director/a. No obstant, tal i com apareix al final de l’apartat tercer de l’article 139, es 
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podria interpretar, que en el desenvolupament reglamentari posterior de les 

Administracions Educatives competents, es concretarà de manera expressa. 

La llei estableix com a reconeixement de la funció directiva els següents aspectes: 

1. Retribució complementària de forma diferenciada a la resta del professorat, en 

consideració a la responsabilitat i dedicació exigides. 

2. Valoració de l’exercici dels càrrecs directius, i, en especial, del càrrec de 

director/a als efectes de la provisió de llocs de treball en la funció pública docent. 

3. Mantenir, mentre estiguin en situació administrativa d’actiu, la percepció d’una 

part del complement retributiu de director/a, en la proporció, condicions i requisits 

que determinin les Administracions Educatives competents, sempre que hagin 

exercit el seu càrrec amb valoració positiva durant el període de temps que es 

determini. 

4. Els directors i les directores dels centres docents públics que al final del seu 

mandat, obtinguessin una avaluació positiva, obtindran un reconeixement personal 

i professional en els termes que les Administracions Educatives estableixin. 

Hi ha un reconeixement de la funció directiva molt semblant al de la LOCE (art. 

139), encara que no expressa tan clarament els mecanismes de recolzament 

relacionats amb la formació o amb l’exempció d’hores de docència. 

Si resulta d’extrem interès la desaparició de la definició del Director com “el 

representant de l’Administració educativa en el centre”. D’aquí es pot deduir que es 

manté la representació mixta del centre i de l’Administració educativa. 

 
c)  L’accés a la direcció de centres públics: Selecció del director/a 
La LOE inclou de manera expressa la preferència de les candidatures del 

professorat del centre, així com la proporció dels representants de la Comissió de 

Selecció. Segons els articles 133 i 135 de la LOE la selecció i la seva actuació 

procedimental s’ajusta al següent: 

 

1. La selecció es realitzarà mitjançant un procés en el que participa la comunitat 

educativa i l’Administració. 

2. La selecció i el nomenament de directors/es de centres públics s’efectuarà 

mitjançant un concurs de mèrits entre professors funcionaris de carrera que 

imparteixin alguns dels ensenyaments encomanats al centre. 
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3. La selecció es realitzarà d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrits i 

capacitat. 

4. La convocatòria del concurs de mèrits establirà els criteris objectius i el 

procediment de valoració dels mèrits de la persona candidata i del projecte 

presentat. 

5. La selecció es realitzarà en el centre per una Comissió constituïda per 

representants de l’Administració Educativa i del centre corresponent, en la que al 

menys un terç dels seus membres serà professorat elegit pel Claustre i l’altre terç 

per i entre els membres del Consell Escolar que no són professorat. Amb aquestes 

condicions, correspon a les Administracions educatives determinar el número total 

de vocals d’aquestes comissions. 

6. Es tindrà en compte la valoració objectiva dels mèrits acadèmics i professionals 

acreditats per les persones aspirants i la valoració del projecte de direcció, serà 

decidida democràticament pels membres de la Comissió de Selecció, d’acord amb 

els criteris establerts pe les Administracions Educatives. Es demana expressament 

que, el projecte de direcció inclogui, entre altres, els objectius, les línies d’actuació i 

l’avaluació del mateix; pràctica que de fet ja s’ha desenvolupat (art. 134). 

7. La selecció es realitzarà considerant, primer, les candidatures del professorat del 

centre, que tindran preferència. En absència de candidats del centre o quan 

aquests no hagin estat seleccionats, la Comissió valorarà les candidatures de 

professorat d’altres centres. 

 

d)  Requisits per accedir a la direcció escolar 
Per poder participar en el concurs de mèrits per accedir a la direcció d’un centre 

públic, és necessari complir els següents requisits: 

1. Tenir una antiguitat mínima de cinc anys com a funcionari de carrera en la funció 

pública docent. 

2. Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període 

mínim de cinc anys, en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al què 

s’opta. 

3. Estar presten serveis a un centre públic, en algun dels ensenyaments del centre 

al què s’opta, amb una antiguitat en el mateix de, com a mínim, un curs sencer 

complert al publicar-se la convocatòria. 
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4. Presentar un projecte de direcció que inclogui, entre altres, els objectius, les 

línies d’actuació i l’avaluació del mateix. 

 

L’article 134.2. de la nova llei, determina que en els centres específics d’educació 

infantil, en els incomplerts d’educació primària, en els d’educació secundària amb 

menys de vuit unitats, en els que imparteixin ensenyaments artístics professionals, 

esportius, d’idiomes o els dirigits a persones adultes amb menys de vuit 

professors/es, les Administracions Educatives podran eximir a les persones 

candidates de complir algun dels requisits establerts en l’apartat primer de l’article 

132. 

 

e)  Nomenament del director/a 
Els articles 136 i 137 de la LOE determinen els aspectes relacionats amb el 

nomenament de les persones aspirants seleccionades, incloses les de caràcter 

extraordinari. 

Caràcter ordinari  

. Les persones aspirants que s’han seleccionat hauran de superar un programa de 

formació inicial, organitzat per les Administracions Educatives. 

. El nomenament serà per un període de quatre (4) anys, una vegada la persona 

aspirant hagi superat el programa de formació. 

. El nomenament podrà renovar-se per períodes d’igual durada, prèvia avaluació 

positiva del treball desenvolupat al final dels mateixos. 

 

Caràcter extraordinari 

. En absència de persones candidates, en el cas de centres de nova creació o quan 

la Comissió de Selecció corresponent no hagi seleccionat a cap persona aspirant. 

.  Nomenament de director/a a un professor/a funcionari per un període màxim de 

quatre anys. 

  

De manera específica, la nova llei orgànica, en la seva disposició transitòria sisena, 

determina que la durada dels nomenaments realitzats amb anterioritat a l’entrada 

en vigor de la LOE, serà l’establerta en la normativa vigent en el moment de fer el 

nomenament. 
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També els professors i les professores que estant acreditats per l’exercici de la 

funció directiva, no l’haguessin exercit, o la hagin exercit per un període inferior a 

dos anys, estaran exempts de la part de formació inicial que determinin les 

Administracions competents. 

 
f)  Cessament 
L’article 138 de la LOE estableix les suposicions en què pot donar-se el cessament 

del nomenament d’un/a director/a d’un centre docent públic: 

• Finalització del període pel que va ser nombrat i, en el seu cas, de la pròrroga del 

mateix. 

• Renúncia motivada acceptada per l’Administració Educativa corresponent.  

• Incapacitat física o psíquica sobrevinguda. 

• Revocació motivada, per l’Administració Educativa competent, a iniciativa pròpia o 

proposada des del Consell Escolar, per incompliment greu de les funcions 

inherents al càrrec de director/a. En tot cas, la resolució de revocació s’emetrà 

després de la instrucció d’un expedient contradictori, prèvia audiència a la persona 

interessada i havent informat al Consell Escolar. 

 

És a dir, sense tornar a la situació anterior a la LOCE, i molt menys a anterior a la 

LOPEG, on el pes de la selecció requeia en la comunitat escolar; la nova Llei 

atorga un major protagonisme a la participació de la comunitat, inclouen 

representants del Consell Escolar. Amb això, es segueix buscant un difícil equilibri 

entre un directiu escollit i recolzat per la comunitat, però on s’hagi de demostrar 

coneixements i destreses que garanteixin l’èxit de la seva gestió. 

 

g) Diferències més significatives entre la LOCE i la LOE 
El text de la nova llei el podem considerar, a nivell global, un tant continuista 

respecte al de la LOCE, però no obstant presenta algunes grans novetats en quan 

als requisits, la durada dels nomenaments, el procediment de selecció i el caràcter 

obert que deixa pel desenvolupament reglamentari posterior per part de les 

Administracions Educatives competents. 
  

 LOCE LOE 
Competències 
 

- Col·laborar amb els òrgans 
de l’Administració Educativa 

- Exercir la direcció Pedagògica, 
…, i impulsar plans per la 
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 en tot per tal d’aconseguir els 
objectius del centre 

consecució dels objectius del 
projecte educatiu del centre.  

Requisits - Haver impartit docència 
directa a l’aula com a 
funcionari de carrera, durant 
un període d’igual durada, a 
un centre públic que imparteix 
ensenyament del mateix nivell 
i règim. 
- Estar prestant servei a un 
centre públic del nivell i règim 
corresponent,... 

- Haver impartit docència directa 
com a funcionari de carrera, 
durant un període d’igual 
durada, en alguns dels 
ensenyaments de les que 
ofereix el centre al què s’opta. 
- Estar prestant serveis a un 
centre públic, en algun dels 
ensenyaments dels centre al 
què s’opta... 
- Presentar un projecte de 
direcció que inclogui, entre 
altres, els objectius, les línies 
d’actuació i l’avaluació del 
mateix. 

Selecció - La selecció serà realitzada 
per una Comissió constituïda, 
com a mínim, en un trenta 
per cent, per representants del 
centre corresponent,  
d’aquests últims, al menys el 
cinquanta per cent ho seran 
del Claustre de professors del 
mateix centre. 
 

- Un mínim d’un terç dels 
membres de la Comissió  serà 
professorat escollit pel Claustre i 
un altre terç serà elegit per i 
entre els membres del Consell 
Escolar que no són professors. 
- ...., es tindrà en compte la 
valoració del projecte de direcció 
que serà decidida 
democràticament pels membres 
de la Comissió, d’acord amb els 
criteris establerts. 
- Primer tindran preferència les 
candidatures del professorat del 
centre. 
- En absència de candidats del 
centre o quan aquests no hagin 
estat seleccionat, la Comissió 
valorarà les candidatures de 
professors d’altres centres 

Nomenament - La durada del mandat serà 
per tres anys 

- La durada del mandat serà per 
quatre anys 

Recolzament i 
reconeixement 

- S’organitzaran cursos de 
formació de directius que 
actualitzin coneixements 
tècnics i professionals, als 
què periòdicament haurà 
d’assistir-hi el director/a i la 
resta de l’equip directiu. 
- Els que obtinguessin 
avaluació positiva tindran la 
"categoria" de director/a 
 

- Els que obtinguessin 
l’avaluació positiva, 
obtindran un reconeixement 
personal i professional en els 
termes que s’estableixin. 
 

Diferències més significatives entre la LOCE i la LOE  Vera (2006)- 
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Per finalitzar, senyalar que el nou text aporta algunes novetats significatives 

respecte de les anteriors lleis orgàniques, però sens dubte, les més importants es 

poden resumir en dues, la durada dels nomenaments de caràcter ordinari en quatre 

anys i, la preferència de les candidatures del professorat del centre, respecte de les 

dels altres centres. 

 

h) La direcció i el govern dels centres educatius a la LEC 
 El títol Títol IV del projecte de Llei de l’Educació a Catalunya està dedicat a 

la Direcció i el govern dels centres educatius. Al igual que en la Llei anterior, 

segons l’article 123, els centres educatius de titularitat pública han de disposar, 

almenys, dels òrgans de govern següents:  

a) Consell escolar   b) Claustre de professorat 

c) Equip directiu   d) Director o directora 

 

A l’article 128, en referència a la direcció dels centres públics, la Llei d’educació 

catalana fa esment explícit de:  

1. A cada centre públic, es constitueix un equip directiu. 

2. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i està 

integrat pel director o la directora, el secretari o la secretària, el o la cap d’estudis i 

per aquells altres òrgans unipersonals que s’estableixin reglamentàriament o en 

exercici de l’autonomia organitzativa del centre. 

3. L’equip directiu és el responsable de la gestió del projecte educatiu. 

4. El director o la directora pot delegar funcions en els membres de l’equip 

directiu. 

5. En exercici de la seva autonomia, els centres poden constituir un consell 

de direcció integrat pels membres del claustre que tenen assignades o delegades 

tasques de direcció i/o de coordinació. 

6. Correspon al director o la directora nomenar i cessar els membres de 

l’equip directiu i del consell de direcció, així com l’assignació o delegació de 

funcions, i la seva revocació, als membres del claustre. 

7. El director o la directora respon del funcionament del centre i de 

l’assoliment  dels  objectius  del  projecte  educatiu  i  ret comptes davant el Consell 

escolar i l’Administració educativa. L’Administració educativa avalua l’acció 

directiva i el funcionament del centre. 
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 La selecció i el nomenament de la persona que haurà d’exercir el càrrec de 

director o directora es troben regulats a l’art 131 en el qual, a grans trets, no 

s’estableixen canvis significatius en relació al que es disposa a la LOE: concurs, 

projecte de direcció, comissió de selecció, preferència pels candidats del propi 

centre, avaluació 

En el moments actuals, la Llei es troba al darrer tram del tràmit parlamentari i, per 

tant, tot semblan indicar que serà vigent al 2009. 

 

2.3. La investigació referida a l’accés a la direcció 

S’han realitzat diversos estudis que tenen en compte, ja sigui de forma monogràfica 

o parcialment, aspectes referits a l’accés a la direcció escolar a Espanya. S’inicia el 

recorregut amb l’informe d’INCE de 1998, on es considera la opinió de diferents 

sectors de la Comunitat Educativa en relació als possibles procediments d’accés a 

la direcció. En termes generals, reflexa una predilecció pel model electiu, atribuint 

la capacitat de decisió al Consell Escolar (53%) i al Claustre (38%). Resultats 

similars es desprenen de l’estudi de TOMAS, BORRELL I TEIXIDÓ (1998) dut a terme a 

Catalunya. Posteriorment SÁENZ I DEBÓN (2000) efectuen una valoració crítica 

sobre el procés d’accés, a través de la recollida d’opinions de directors en actiu i 

d’ex-directors. Obtenen que, un 11,5% considera que el sistema d’accés és 

“Adequat i correcte”; el 46,2% ho considera “Adequat encara que hauria de 

modificar o afegir bastants aspectes” i, finalment, un 42,3% ho considera 

“Inadequat”.  

La posada en marxa del model derivat de la LOPEGCD va proporcionar la 

oportunitat (TEIXIDÓ Y OTROS 2000) d’efectuar una radiografia dels diferents 

aspectes a tenir en compte en el procés d’accés a la direcció: presa de decisió de 

presentar candidatura, motivacions d’accés al càrrec, procés de formació i cohesió 

de l’equip directiu, elaboració del projecte de direcció, difusió entre la comunitat 

educativa, desenvolupament del procés electoral, elecció/designació i, finalment, 

nomenament. 

Entre els resultats més rellevants destaca l’establiment de quatre 

perspectives bàsiques des de les quals s’afronten els processos d’accés al càrrec: 

continuïtat, relleu, confrontació i absència de candidats, a les quals se’ls afegeix 
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una miscel·lània de situacions singulars. La caracterització detallada de cadascuna 

de les perspectives establertes es troba a TEIXIDÓ (2000a). Cal destacar que, a 

l’efectuar un anàlisis detallat de les situacions que formalment es tipifiquen com a 

“absència de candidats” (TEIXIDÓ, 2000b) s’observa que al darrera d’un aparent 

desinterès per accedir a la direcció s’emmascaren diferents situacions: 

confrontacions, estratègies de continuïtat, evitació de la votació en el Consell 

Escolar, voluntaris ocults, diversitat d’actituds de l’administració educativa 

(representada per la inspecció) en el procés, etc.  

Més recentment VILLA I GARCÍA (2003), després de realitzar una minuciosa 

revisió de les diverses investigacions que han tractat el tema destaquen els punts 

que coincideixen un major grau d’acord  entre els quals es troba l’accés mitjançant 

elecció, la necessitat d’introduir criteris de mèrits, la necessitat d’ampliar la formació 

específica, la necessitat d’aportar incentius econòmics complementaris, l’avaluació 

objectiva de la funció directiva i més recolzament per part de l’Administració. 

 La reflexió al voltant del dilema permanent de l’accés a la direcció escolar és 

represa per Luís BATANAZ (2005), qui, entre altres consideracions, sosté que “s’ha 

arribat a la constitució dels fronts en els que, d’una banda, es situen els qui 

defensen la supervivència del model encara que sigui necessari polir certes arestes 

del mateix (…). En la part oposada es situen els qui es manifesten a favor de la 

superació del model pronunciant-se a favor de la professionalització de la funció 

directiva, encara que la major part no acaben de rebutjar els components més 

compromesos del model vigent.  

 Finalment, ÁLVAREZ (2006) argumenta que la manera d’accedir constitueix 

un dels criteris clau que determina el perfil del director i recolza l’existència d’una 

direcció més tècnica, amb independència de criteris professionals. 

 La revisió de les lectures posa de manifest que la direcció escolar continua 

essent un tema d’actualitat, essent el procés d’accés un aspecte clau per el futur 

exercici directiu. Partint d’aquests precedents, un grup d’investigadors de diverses 

universitats (TEIXIDÓ, ARAMENDI, BERNAL Y FERNÁNDEZ, 2005) durant el trieni 2005-

2008 van desenvolupar un projecte d’investigació coordinat que, entre altres 

aspectes, pretén donar resposta a alguns dels interrogants que envolten al procés 

d’accés a la direcció i a la formació de directors novells 
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3 - DISSENY I EXECUCIÓ DE LA RECERCA 
 
L’estudi es proposa conèixer en profunditat com es duu a terme el procés d’accés a 

la direcció escolar dels centres educatius no universitaris de Catalunya: com se 

selecciona el director, com es forma la resta de l’equip, les motivacions per accedir-

hi, etc 

Poden establir tres grans objectius que guiaran la recerca: 

a) Descriure el desenvolupament dels processos de canvi en la direcció dels 

centres educatius. 

- Conèixer en profunditat la regulació legislativa del procés d’accés a la 

direcció d’un centre educatiu no universitari. 

b) Identificar alguns dels principals factors interns que tenen en compte els 

candidats als processos electorals. 

- Conèixer les dificultats i insatisfaccions percebudes per qui intervé en 

el procés d’accés a la direcció escolar. 

c) Analitzar les raons que afavoreixen/dificulten la presentació de candidatures 

a la direcció. 

- Conèixer alguns dels factors principals dels candidats a la direcció 

escolar en el procés d’accés al càrrec directiu. 

 

a) Informants 
La població a la que ens dirigim és composta per tots els directius de centres 

públics d’educació infantil i primaria (CEIP) i secundària (IES) en l’exerici del 

càrrec. 

S’enviaren 1825 qüestionaris i s’obtingueres 624 respostes amb les 

característiques següents: 

a) En referència al gènere, ha contestat un 43,27% homes i un 55,61%  dones.  

b) L’edat dels enquestats se situa entre els 25 i els 65 anys. Aproximadament, 

un 10% té entre 25 i 40 anys, la gran majoria (un 80%) entre 40 i 55 anys  i  

el 10% restant d’entre 56 i 65 anys. 

c) En la mostra s’hi troben graus d’experiència en tasques de direcció diverses; 

alguns són novells, altres ja havien estat directors/es i/o ja estaven a l’equip 

directiu ocupant altres càrrecs. 
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d) La tipologia de centres és variada; hi trobem un 70% d’enquestats provinent 

de CEIPs, un 19% provinents de IES un 2% de ZERs i un 5% de centres 

d’adults..  
 
b) Pla de treball 
 2007 2008 
 

11 12 01 02 03 04 05 06 07 
 

Concreció del marc teòric 
         

 
Operativització de l’estudi 

        

Recollida de dades 
         

 
Tractament de les dades 

        

   
Anàlisis de la informació 

      

     
Elaboració de l’informe 

    

       
Lliurament i difusió 

  

 Temporització i Pla de treball 

 
 Qüestionaric)  

El qüestionari, que s’aporta en forma d’annex a la part final del treball,s’articula en 

nou blocs 

 1.- Dades de caracterització 

 2.- Desenvolupament del procés d’accés al càrrec 

 3.- Motivacions per l’accés a la direcció 

 4.- Constitució de l’equip directiu 

 5.- Procediment d’accés 

 6.- Aspectes temporals 

 7.- Projecte de Direcció 

 8.- Dificultats al llarg del procés 

 9.- Formació per l’exercici del càrrec 
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4  EXPOSICIÓ DE RESULTATS  
 
Tipologia de centres. De les 624 respostes, una gran majoria (69,75%) són 

directius que treballen a Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP); 18,91% són 

directius que treballen a Instituts d’Educació Secundària Un 2,72% són directius de 

zones educatives rurals; un 4,45% pertanyen a un centre d’adults i la resta (4,17%) 

no han definit el seu lloc de treball. 

 

Nivell Educatiu dels enquestats

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

CEIP
IES
ZER
C. Adults
Altres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a l’edat dels candidats, la majoria es situa entre els 41 i els 55 anys 

(77,88%). Entre els 25 i els 40 anys són només un 11,06% . Igualment, hi ha un 

11,06%  de directors que estan en els darrers anys de professió.  

 

Dades personals: Edat
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Pel que fa al sexe, les dones predominen sobre els homes.  Un 1,13% queda en 

l’anonimat de no voler especificar el gènere. 

HOME = 43,27% 
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Pel que fa als estudis màxims realitzats, un 54,33% compten únicament amb la 

carrera universitària de diplomatura; 38,30% són llicenciats; 1,92% són doctors 

universitaris. Hi ha un 5,45% que tenen altres titulacions (màsters, postgraus,...).  

 
Dades Personals: Formació General

38,3

54,3

1,92
5,45

0

10

20

30

40

50

60

Estudis realitzats

R
es

ul
ta

ts
 e

n 
% Diplomatura

Llicenciatura

Doctorat

Altres

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Experiència professional com a directius. Gairebé un 60% ha estat al capdavant 

d’alguna coordinació interna de l’escola. La majoria té una experiència prèvia en 

l’equip directiu. Pot ser que sigui en el mateix centre on es presenta com a candidat 

o en un altre. 

 

Anys d’experiència com a director: 
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Experiència prèvia com a director

Experiència prèvia en altres càrrecs directius
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Anys d’experiència en altres càrrecs de la direcció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anys d’experiència com a coordinadors: 
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Experiència prèvia en coordinacions
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Anys d’experiència com a docents: 

Anys d'Experiència com a docents
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Pel que fa a la formació específica per a exercir el càrrec tan sols un 13,14% 

són persones que no han rebut formació específica per exercir el càrrec. La resta, 

com a mínim, gairebé tots han realitzar un curs d’un mínim de 50h.  

Cursos de menys de 50h:     

• Realització de 1 a 5 cursos de menys de 50h = 258 persones 

• Realització de 6 a 10 cursos de menys de 50h = 27 persones 

• Realització de més de 10 cursos de menys de 50h cadascun = 14 persones 
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Cursos d'entre 50 i 100h:   

• Realització de 1 a 5 cursos d’entre 50 i 100h = 283 persones 

• Realització de 6 a 10 cursos d’entre 50 i 100h = 6 persones 

• Realització de més de 10 cursos d’entre 50 i 100h = 4 persones 

 

Cursos de més de 100h: 

• Realització de 1 a 5 cursos de més de 100h =  117 persones 

• Realització de 6 a 10 cursos de més de 100h =  0 persones 

• Realització de més de 10 cursos de més de 100h cadascun =  1 persona 

 

Pel que fa a la  modalitat a través de la qual van rebre la formació per a 

l’exercici de la direcció escolar, la resposta majoritària (79,19%) assenyala els 

cursos que proporciona (ara ja obligatoris per a directors novells) el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya; un 15,87% ho han fet a través de la 

Universitat i el 11,86% a través de sindicats. 

 

Modalitat a través de la qual s'ha realitzat 
formació específica

7,69

70,19

11,86
15,87 20,83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Pe
rc

en
ta

tg
e 

(%
)

Administració educativa

Sindicats

Universitat

Altres

Sense formació
específica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Procés d’accés al càrrec 
 
Es constata l’existència de diverses  modalitats d’accés a la direcció escolar. 

Em la major part dels casos hi ha una candidatura única (62,82%). Però en altres 

casos, ja sigui perquè hi ha diversitat de plantejaments en relació al projecte de 
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centre o perquè la llei contempla la possibilitats que persones externes al centre 

puguin presentar-se com a directors/-res, ens trobem que hi ha dues candidatures 

(7,85%) o fins hi tot, com a cas excepcional, tres candidatures o més (0,64%).  

Manera com es va desenvolupar el 
procés d'accés a la direcció
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També es pot donar el cas que, per un motiu o altre, no hi hagi cap cap candidatura 

o bé que no obtingui prou suport de la comissió de selecció. En aquests casos, 

l’administració 

educativa procedeix a 

fer un nomenament 

extraordinari (22,60%). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa als centres on es va presentar una candidatura única, el 46,20% ja 

eren directors/-es del centre i el que van fer va ser, únicament, renovar el mandat. 

Un altre 23% eren membres de l’equip directiu que van passar a ocupar la vacant 

de director/a. A vegades, en aquests casos pot ser deguda a una jubilació o a 

canvis interns amb una voluntat de continuïtat. Un 29,50% eren membres del 

claustre que no ocupaven cap càrrec a la direcció. Només en un 1,32%, la direcció 

passa a mans d’un docent nouvingut, extern al centre, ja sigui amb experiència en 

l’equip directiu d’un altre centre o no. 

Tot i ser candidatures úniques, es podia donar el cas que hi haguessin altres 

candidatures però que, en darrer moment, retiressin la seva proposta, quedant així 

una candidatura única. Un 81,53% no creu que hi hagués altres candidatures 

sense haver-ho manifestat. Però un 18,53% creu que sí, suposa de l’existència 

d’altres candidatures a part de la seva. A aquests darrers, se’ls va demanar quin 

creien que eren els motius pels quals, finalment, no havien acabat de tirar endavant 

la presentació de candidatures. Un 50% creu que perquè l’altra candidatura preveia 

que tenia escasses possibilitats de ser seleccionat. Un 14,10% li sembla que és 

perquè no reunien totes les condicions per poder-se presentar. Un 11,54% va 
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considerar que no obtindrien suficient puntuació a la fase del concurs de mèrits. Un 

5,12% consideraven que no obtindrien suficient puntuació a la fase de presentació 

del projecte de direcció.  

Possibles motius pels quals es van retirar els altres 
candidats 

Perquè no reunien les condicions per presentar-se com a candidat

Perquè consideraven que tenien escases possibilitats de ser seleccionats

Perquè va veure que no era bo pel centre que hi haguessin dues candidatures

Va decidir donar recolzament i fusionar les dues candidatures

Perquè consideraven que no obtindrien suficient puntuació en la fase del Concurs de mèrits

Perquè consideraven que no obtindrien suficient puntuació a la fase del Projecte de Direcció

Per altres motius
 

 

Un 11,54%, quan va sa saber que hi havia un altre candidat, va veure que pel 

centre no era bo que hi hagués 2 candidatures i van retirar-se una. Un altre 21,79% 

al conèixer de l’existència d’un altre candidat, van decidir donar-li recolzament i van 

fusionar-se.Un 47,44% consideren que fou per altres motius. 

 

Al directius que van accedir al carrec a través d’un procés en els qual van 

presentar-se  dues o més candidatures, (7,85% del total) se’ls demana per la 

procedència dels altres candidats.  
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Procedència dels altres candidats
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En un 78,95% del casos tots els candidats procedien del propi centre. Un 19,30%, 

algun dels candidats procedia d'un altre centre. I, tan sols un 1,75%, tots els 

candidats procedien d'un altre centre. 

 

Quan ens interessem per conèixer la manera com es van resoldre les situacions 

amb més d’un candidats, en 38,50% dels casos es va seleccionar el director que ja 

hi havia en exercici malgrat haver-hi alternativa. En un 20,5%, es va seleccionar un 

membre de l'equip directiu que ja estava exercint i que havia presentat candidatura. 

Un 35,30% es va seleccionar un membre del claustre del propi centre. Només en 

un 5,70% es va seleccionar un docent procedent d'un altre centre 

 

 
Resultat davant la situació de dues o més 

candidatures
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Com ja hem esmentat abans, en un 22,6% dels casos l’Administració educativa va 

haver de fer un nomenament de caràcter extraordinari.  Els motius pels quals 

van haver de fer-ho apunten que en un 66,43% dels casos hi havia una absència 

de candidatures. En altres casos (3,50%) la comissió no va escollir cap dels 

candidats. Quan són centres de nova creació (4,20%), la selecció del directiu no 

entra dintre el procés de selecció ordinari sinó que és nomenat directament des del 

Departament d’Educació. Un 25,87% corresponen a altres situacions 

Motius perquè es va fer el nomenament extraordinari
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Quan l’Administració Educativa es veu forçada a fer un nomenament extraordinari 

per manca de candidats, quins criteris segueix la inspecció educativa per fer la 

proposta de nomenament? 

Davant l'absència de candidats, l'Administració 
educativa va nomenar...

16,67

41,17

1,96 0,98

26,47
12,75

0

20

40

60

Pe
rc

en
ta

tg
e 

(%
)

Al director en exercici
A un membre de l'equip directiu en exercici
A un docent del propi centre
A un docent que exercia de director a un altre centre
A un docent que era membre de l'equip directiu d'un altre centre
A un docent procedent d'un altre centre
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Ens primera opció intenten que algun membre de l’equip directiu continuï; ja 

sigui el director en exercici (16,67%) o algun altre membre (26,47%). Si això no és 

possible, la inspecció educativa parla amb la resta del claustre i intenta buscar 

quina és la persona més òptima per assumir la direcció (41,17%).  En un 2,94% 

escull a un directiu d’un altre centre.  En un 12,75% seleccionen un docent 

procedent d'un altre centre  

 

 En platejar-se els motius pels quals s’arriba una situació d’bsència de 

candidats s’observen els resultats següents:  

* No es van presentar com a candidats però hi ha qui va expressar la seva 

predisposició a acceptar el càrrec (28,81%). 

* El representant de l'administració va sondejar diferents membres del claustre que 

estaven acreditats i en va designar un (27,97%) 

* El representant de l'administració va sondejar als mestres acreditats, ho van 

parlar entre ells, i en vistes als arguments, un va acceptar el càrrec (11,02%)  

* El representant de l'administració va plantejar la situació, ho van parlar a nivell de 

claustre i un membre va acceptar (5,93%). 

* El representant de l'administració va exposar la possibilitat de nombrar algú de 

fora i, al parlar-ho a nivell de claustre, un membre va acceptar (4,24%)  

* Hi ha un 22.03% que al·lega altres casuístiques que no ha volgut especificar. 

Davant la situació d'absència de candidats...
28,81 27,97

5,93 4,24

22,03

11,02
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%

Vo es va presentar com a candidat però va acceptar la seva predisposició a acceptar el
càrrec
El representant de l'administració va sondejar els membres del claustre que estaven
acreditats i el va designar
El representant de l'administració va sondejar als mestres acreditats, en van parlar, i en
vistes als arguments, va acceptar
El representant de l'administració va plantejar la situació, es va parlar a nivell de claustre
i va acceptar
El representant de l'administració va plantejar la possibilitat de nomenar algú de fora, i al
plantejar-ho al claustre, va acceptar
Altres motius
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4.2. Motivacions per accedir al càrrec 
 

En plantejar als directius quines havien estat les motivacions que els havien empès 

a accedir als carrec a través d’una escala de valoració en la qual podien valorar 

cada opció de de 0 (en grau nul) fins a 5 (en un grau màxim), s’obtenen els 

resultats següents.  

 

Motivacions per accedir al càrrec de director/a

5,16

2,47

4,48
4,29

3,45 3,37

2,47 2,45

2 1,97 1,92 1,86 1,82 1,8

Opinions més valorades
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Desig de millorar funcionament del centre
Interès per afrontar un nou repte professional
Interès per realitzar tasques d'organització i gestió
Mantenir línia de treball associada al centre
Tenir més autonomia i capacitat de decisió
Demanda explícita de professors i famílies
Complement econòmic associat al càrrec
Aconseguir mèrits de promoció professional
Cumplir una obligació legal
Aconseguir més prestigi social
Evitar el nomenament d'un docent extern al centre
Evitar el nomenament d'un docent considerat no idoni
Disminució de les hores de docència
Consolidat el lloc de treball al centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els resultats obtinguts posen de manifest la preeminència de les motivacions 

trascendents; el desig de millorar el funcionament del centre, l’especialització en la 

realització de funcions d’organització i gestió i la idea és continuar el treball iniciat i 

mantenir la línia d’escola.  En posicions intermitges hi trobem motiacions externes 
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per les cuals els directius s’han vist induïts a acceptar el càrrec: demanda explícita 

de claustre i famílies, complir una obligació, evitar que entri a la direcció algú 

extern,...En les darreres posicions hi trobem els incentius associats al càrrec: 

disminuir hores de docència, complement econòmic,  consolidar-se en un centre. 

 

 Pel que fa a la incidència que les modificacions legislatives han pogut tenir 

en l’augment del nombre de candidats, tot partint d’una escala similar a l’anterior en 

la qual es  demanava que es valoressin els diversos factors apuntats de 0 (grau 

nul) fins a 5 (grau màxim) se’n desprenen els resultats següents:. 

Possibles arguments per augmentar els candidats a la 
direcció escolar

2,95
2,68 2,63 2,88

2,15 2,25
2,68
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Possibilitat de romandre al càrrec cert temps sense haver de tornar a presentar candidatura

Increment dels incentius després de l'avaluació positiva

Percepció que l'avaluació de l'administració educativa va ser positiva

Increment de la capacitat executiva de la direcció

Desaparició del requisit d'haver de presentar el Proj de Direcció al Consell Escolar

Desaparició del requisit de sotmetre la candidatura a la votació del Consell Escolar

Percepció que l'administració educativa ha assumit més responsabilitat en la selecció de la direcció
escolar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Constitució de l’equip directiu. 
 

Una vegada seleccionat el director/a, cal acabar de constituir l’equip directiu: el 

director escull el Cap d’Estudis i el Secretari/a. Per fer-ho, té en compte criteris 

diversos. Vegem-ne els resultats: 
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En la constitució de l'equip directiu, vas escollir...
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Qui va manifestar que volia formar part de l'equip directiu
Qui tenia competècia professional per exercir el càrrec
Qui volia conservar el lloc de treball en el centre
Qui tenia experiència prèvia en càrrecs directius
Amb qui compartia una mateixa idea de centre
Qui tenia bones relacions amb alumnes, docents i família
En qui confiava
En una representació completa dels diferents sectors del professorat
En persones amb capacitat de treball
Amb qui havia treballat anteriorment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’obsrva que els candidats prioritzen que les persones que formen part de l’equip 

directiu siguin, abans que res, companys de treball, competents per tirar endavant 

una línia d’escola. Prioritzen la confiança i la capacitat del treball. Han valorat poc 

l’experiència prèvia en altres equip directius o el fet de conservar el lloc de la feina.  

 

També és interessant saber si es presenten les candidatures amb el conunt de 

l’equip decidit o bé es determina una vegada es coneix qui será el director/a. Un 

69,18% ja tenien l’equip completament format el moment de la selecció. Un 11,80% 

tenia la major part de l’equip muntat però faltava acabar d’ultimar algun membre. 

En un 3,77%, el candidat tan sols comptava amb una persona de confiança. Un 

10% no comptava amb cap membre de l'equip directiu; es va formar a posteriori. El 

5,25% restants no han respost.  
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Formació de l'equip directiu
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L’accés a la direcció escolar consta de dues parts: El projecte de direcció i el 

concurs de mèrits. Ple que fa al  Projecte de direcció interessa conèixer si s’hi 

dona a conèixer la resta de l’equip directiu. Un 59,47% reflexava la identitat i el 

càrrec de cada membre. Un 5,65% va reflexar en el projecte de direcció la identitat 

dels membres però no el càrrec. Un 17,28% no va manifestar ni la identitat ni el 

càrrec. El  17,60% restant no va presentar projecte de direcció. 

 
Composició de l'equip directiu en el Projecte de 

direcció
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 A banda de fer-hi constar, d’una manera explícita, la composició de l’equip 

directiu, en l’elaboració del projecte de direcció hi incideixen un conjunt de 

concepciones i maneres d’entendre l’exerici de la dirección escolar que ens 

interessa identificar. Ho vam fer a través d’un seguit d’afirmacions en relació a les 
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quals el candidats havien d’expressar el seu grau d’acord des de 0 (en total 

desacord) fins a 5 (completament d’acord).  

 

Valoració Reflexions referents a la formació de l'equip 
directiu

5,33
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3,2 3,06
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La direcció és una tasca de l'equiip directiu, per tant la candidatura ha de ser conjunta."

S'hauria d'exigir que la candidatura reflecteixi la composició de l'equip directiu

Resulta difícil trobar persones disposades a formar part de l'equip directiu

Si s'exigís la presentació de l'equip directiu a la candidatura, disminuidia el número de candaditats

La formació de l'equip directiu amb posterioritat a la designació dif iculta la seva cohesió

La formació de l'equip directiu amb posterioritat dif iculta la construcció del lideratge educatiu

La formació de l'equip directiu amb posterioritat evita els membres de l'equip hagin de compromètre's

 

4.4 Procediment d’accés al càrrec 
 El fet de presentar-se a la direcció d’un centre educatiu implica conèixer a 

l’avançada el procediment d’accés. Ara bé, no estavem segurs del fet que això fos 

realment així i, per això, ho vam preguntar  

 

Coneixement de la 
regulació administ. del 

procés a l’inici del 
procés. 

Coneixement de la 
regulació administ. del 

procés al final del 
procés. 

Quin nivell general Quin nivell general 
de coneixement de coneixement 

creus que té creus que té el 
l'E.Directiu? claustre? 

Valora cada columna de 0 (mínim coneixement) a 5 (màxim coneixement) 
0 punts = 9 resp. 0 punts = 1 respost. 0 punts = 1 resposta0 punts = 43 respostes 
1 punts = 94 resp. 1 punts = 8 respost. 1 punts = 5 respostes1 punts = 35 respostes  
2 punts = 210 resp. 2 punts = 37 resp. 2 punts = 10 respostes2 punts = 76 respostes  
3 punts = 212 resp. 3 punts = 154 resp. 3 punts = 59 respostes3 punts = 128 respostes  
4 punts = 73 resp. 4 punts = 303 resp. 4 punts= 309 respostes4 punts = 170 respostes  
5 punts = 19 resp. 5 punts = 107 resp. 5 punts= 233 respostes5 punts = 167 respostes 

 

Es veu una progressió de tenir una mínima (que pot sorprendre) informació i, a 

mesura que es va avançant el procés, van estant més informats sobre la regulació 

administrativa.. 
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Se’ls demana que expressin la seva opinió sobre quin procediment d’accés al 

càrrec consideren més adequat pel desenvolupament d’una acció directiva que 

incideixi en el progrés dels centres.  Amb un 42,49% consideren que el millor seria 

una selecció a càrrec d'una comissió designada al efecte. A una 25,65%, els 

sembla millor tal i com es feia a la legislació anterior: l’elecció a càrrec del Consell 

Escolar. Un 17,98% opinen que els sembla millor realitzar un concurs de mèrits 

davant l'Administració Educativa. Un 3% pensen que seria bo fer unes oposicions. 

Un 10,78% opinen que caldria buscar altres sistemes però no han especificat 

quins.  

 

Pel que fa a la incidència del concurs de mèrits en el resultat final un 35,81% 

dels candidats opinen que el Concurs de Mèrits és un factor discriminatori, és a dir, 

qui obtingui més puntuació en el Concurs de Mèrits ha de tenir més possibilitats de 

ser seleccionats. L’altre 64,19% pensa que és un factor eliminatori ja que qui 

supera el concurs de mèrits ha d'accedir a la fase de presentació del projecte de 

direcció en igualtat de condicions.  

 

Donat que és un model mixt, tant el Concurs de Mèrits com el projecte de direcció 

tan de tenir un valor. S’ha preguntat el perer als participants sobr quina puntuació 

final (percentatge) hauria d’atribuir-se a ambdues fases. A continuació exposem els 

resultats:  

Concurs de Mèrits 20% i Proj. De Direcció 80%   =   24,84% 

Concurs de Mèrits 35% i Proj. De Direcció 65%   =   37,99% 

Concurs de Mèrits 50% i Proj. De Direcció 50%   =   26,15% 

Concurs de Mèrits 65% i Proj. De Direcció 35%   =   7,40% 

Concurs de Mèrits 80% i Proj. De Direcció 20%   =   3,62% 

 

I per concloure aquest bloc, es demana que expressin l’opinió de diverses 

afirmacions que fan referència al procediment selectiu d’accés al càrrec. Havien de 

valorar de 0 (en total desacord) fins a 5 (completament d’acord).  
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El procediment selectiu d'accés al càrrec...
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Instaura un procediment on primen els mèrits del candidat/a
Garanteix la igualtat d'oportunitats dels docents en l'accés a la direcció
Favoreix la continuitat de l'equip directiu en exercici
Incentiva l'aparició de candidatures alternatives a la direcció en exercici
Actua com a element democratitzador dels centres
Favoreix la presentació d'una candidatura única
Confereix més autonomia de centres
Garanteix l'accés al càrrec d'un bon director/a
Afavoreix el progrés i millora dels centres

 

 

4.5. Aspectes temporals 
Sempre hi ha hagut el dubte  per saber si hi ha un límit màxim de permanència a la 

direcció escolar, transcorregut el qual el/la director/a ha d’abandonar el càrrec 

sense possibilitat d’optar a la continuïtat.  

La majoria (36,76%) opina que no ha d'establir-se cap límit. Un 18,97% opinen que 

sí, hi ha d’haver un temps límit, per exemple, un màxim de sis anys (equivaldrien a  

dos mandats).  Un 15,05% opina que tres mandats és el temps just per deixar-ho 

oportunament. Un 33,17% opina que entre tres i quatre mandats és la millor opció. 

La resta (4,81%) opina que es pot exercir perfectament entre 15 i 18 anys.  Un 

6,29% no té clara la resposta i no opina. 
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Quin hauria de ser el límit de permanència a la direcció 
d'un centre educatiu?

36,76

18,97 18,12

0,46

15,05

4,35
6,29

0

10

20

30

40

Temporització

Pe
rc

en
ta

tg
e 

(%
)

No s'ha d'establir cap límit Un màxim de 6 anys Un màxim de 9 anys
Un màxim de 12 anys Un màxim de 15 anys Un màxim de 18 anys

Altres

 

Davant la pregunta : Quin període de temps consideres que ha de transcórrer entre 

la oferta de vacants a la direcció i la selecció per afavorir el desenvolupament 

funcional del procés? Les respostes han estat diverses. Tan sols un 9,15% opina 

que amb un mes n’hi ha prou. La gran majoria (62,03%) opina que haurien de 

passar entre dos i tres mesos. El 13,14% opina que quatre mesos és el temps just. 

Un 15,48% opinen que han de passar cinc mesos o més.  

 

Quin període de temps consideres que ha de 
transcórrer entre l'oferta de vacants i la selecció per 

afavorir el desenvolupament funcional del procés
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Es tracta d’un procés que es du a terme simultàniament a la resta d’activitats 

quotidianes de l’escola. Per això resulta important conèixer en quin momnet del 

curs escolar es considera més oportu ubicar-lo 

 
Moment del curs escolar més adient per l'inici del 

procés d'accés a la direcció escolar
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4.6. Dificultats al llarg del procés 
El procés d’accés a la direcció presenta una notable complexitat. Es va demanar 

als candidats que valoressin el grau de dificultat de diferents aspectes del procés,  

tot valorant de 0 (dificultat mínima) fins a 5 (dificultat màxima). 

Grau de dificultat del procés d'accés al càrrec de 
direcció
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Prendre la decisió de presentar-te com a candidat

Prendre la decisió d'acceptar la designació

Formació de l'equip directiu

Preparació del concurs de mèrits

Elaboració del projecte de direcció

Presentació del projecte de direcció davant la comunitat educativa

Defensa del projecte de direcció davant la comissió de selecció
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Als candidats que van ser elegits, se’ls va demanar que graduessin la dificultat que 

els ha suposat el seu primer any d’exercici dins el càrrec de director/a. Van valorar 

de o (dificultat mínima) fins a 5 (dificultat màxima). Es presentes les mitjanes: 

 
Dificultats del primer any d'exercici en la direcció 

escolar

3,79

4,32

3,02
3,45

2,97

2,44

2,92

0,03

3,14 2,98
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4,03 3,7

3,25
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1
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2
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3
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4
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Aspectes a valorar

M
itj

an
a

Realització de les tasques administratives
Gestió del temps per a tasques pròpies del càrrec
Relacions amb mestres/professors
Relacions amb pares i mares
Relacions amb l'administració educativa
Relacions amb personal no docent
Dirigir reunions: claustre, consell escolar...
Impulsar la innovació en el centre
Aconseguir la cooperació del professorat
Aconseguir la cooperació dels pares
Problemes de disciplina amb els alumnes
Coordinació amb el propi equip directiu
Coordinació del professorat
Introducció de propostes previstes en el projecte de direcció
Altres

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organització del 

temps és un dels 

punts que ha estat 

valorat com a més 

dificultós. Quan 

s’entra a l’escola hi 

ha moltes feines a 

desenvolupar des 

del punt de vista del despatx... feines que a vegades queden amagades i que, amb 

les hores que marca la legislació, sovint no n’hi ha prou. Un altre punt  és impulsar 

la innovació al centre. La direcció del centre n’és la responsable, però cada escola 

és un món i el funcionariat dóna una empenta a la comoditat del personal; fet que 

dificulta qualsevol canvi que es vulgui dur a terme.  
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5 -  CONCLUSIONS 
 

Un cop desgranats els resultats que es desprenen de l’explotació del 

qüestionari, estem en disposició d’assenyalar les principals conclusions que es 

deriven del treball realitzat. Les agrupem en dos grans blocs segons que facin 

referència a l’evoluació del model directiu o bé a les opinions dels candidats a la 

direcció. 

 

a) Derivades del marc teòric 

1.- La direcció escolar és un àmbit d’interés recurrent a les diverses lleis 

educatives promulgades de 1985 ençà. 

2.- La manera d’accedir a la direcció has estat un tema de notable 

controvèrsia. D’una banda, hi ha la convicció social (recollida a l’art 27.7. de la 

Constitució Espanyola) que demana la participació de la comunitat i, per tant, 

sembla que el model electiu fóra el més adequat. D’altra banda, hi ha la manda de 

canditats i, també, la necessitat de garantir una major professionalitat que 

advoquen per procediments d’accés de tipus selectiu. 

3.- El model d’accés no és independent de la permanència en el càrrec 

(temporalitat versus perdurabilitat), dels requisits necessaris per presentar-se com 

a candidat i del procediment d’avaluació per romandre en el càrrec. 

4.- El model d’accés és una variable del sistema que hauria de posar-se al 

servei de la millora dels resultats escolar. Cal veure quin és el millor model en el 

marc d’un sistema educatiu on els docents (i també els directius) tenen la condició 

de funcionaris públics. 

5.- La clau de la millora educativa no es troba en el model d’accés a la 

direcció, ni tampoc en el nombre d’anys de permanència ininterrompuda en el 

càrrec sinó en el nivell de dependència o independència en relació al suprasistema. 

La millora requereix autonomia, però això és molt difícil en el marc d’un sistema 

que és reaci a atorgar-la i d’uns centres i equips directius a qui els és més còmode 

l’abric de la normativa. 
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b) Derivades de la recerca empírica 

1.- En la major part dels casos hi ha una única candidatura a la direcció (63%). En 

un 22% no hi ha candidats (al menys, d’una manera oficial). Globalment, es 

constata que no s’està potenciant el relleu en els càrrecs directius. És una 

mancança clara del sistema. 

2.- En pràcticament un 20% dels casos els candidats que finalment van ser 

directius declaren tenir constància que altres membres del claustre s’havien 

plantejat la possibilitat de ser candidats i, finalment, hi van renunciar. Aquesta 

constatació hauria de portar a reflexionar sobre les dificultats per trobar relleus a la 

direcció. 

3.- Només en un 7,8% dels casos es presenten dues candidatures. I d’aquests, en 

un 95% dels casos es va seleccionar un candidat de continuïtat. 

4.- En situacions d’absència de candidats, l’Administració Educativa opta per 

nomenar el director/a en exercici (16%); un membre de l’equip directiu (26%) o bé 

un docent del propi centre (41%) 

5.- Les principals motivacions per accedir al càrrec són de tipus transcendent: 

millorar el funcionament del centre; interès per realitzar tasques d’organització i 

gestió i continuïtat en la línia de centre. 

6.- Per a la formació de l’equip directiu els candidats trien, fonamentalment,  

persones en qui confiïn, que siguin competents i que tinguin capacitat de treball  

7.- En un 70% dels casos l’equip directiu ja estava format en el moment de 

presentar la candidatura 

8.- Els candidat reconeixen tenir un notable desconeixement del procés d’accés al 

càrrec en el moment de presentar-se que contrasta amb que tenen a la fi del 

procés. 

9.- Un 42% del candidats consideren que la selecció és el millor sistema d’accés. 

Un 27%, en canvi, es decanten pel model electiu a càrrec del Consell Escolar.  

10.- Un 64% dels informants pensa que el concurs de mèrits ha de ser eliminatori i, 

en cas de superar-lo, els candidats han de defensar el projecte de direcció en 

igualtat de condicions. 
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11.- L’afirmació que sosté que l’actual sistema d’accés a la direcció afavoreix la 

continuïtat de l’equip directiu en exercici és la que obté un major índex de resposta 

(4,16 sobre 6) d’entre les plantejades. 

12.- Un 37% dels directius consideren que no s’ha d’instaurar cap límit pel que fa al 

període de permanència en el càrrec. Prop d’un 57% consideren límits variables 

que oscil.len entre 6 i 12 anys  

13.- La major part dels enquestats (37%) consideren que el període òptim que ha 

de transcórrer entre la proclamació de vacants i l’acte de selecció són tres mesos. 

A continuació, un 25% opta per dos mesos. 

14.- Un 58% dels enquestats consideren que el relleu a la direcció hauria de portar-

se a terme al segon quadrimestre del curs escolar. Un 24% considera que ha de 

ser al tercer. 

15.- Les principals dificultats experimentades al llarg del procés fan referència a 

l’elaboració del projecte  de direcció i a la presa de decisió de presentar-se com a 

candidat/a 
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