
Informe sobre la selecció de les direccions de diversos centres públics 
 
 
 
La resolució edc/ 3432/2004, de 16 de desembre i la Gaseta Municipal nº2 del 20 de 

gener de 2005, van convocar concurs de mèrits per a la selecció de director o directora 

de diversos centres públics dependents del Departament d’Educació i de l’IMEB de 

l’Ajuntament de Barcelona, respectivament. La relació que s’annexava a les dues 

convocatòries feia referència a 172 centres de la ciutat de Barcelona*  que 

corresponen a 107 CEIP, 48 IES i 17 centres d’altres modalitats (Educació Especial, 

Adults, FP2on grau). 

 

Aquestes convocatòries han respost al nou model de selecció vigent, derivat de la 

LOCE.. 

 
Des del CEMB i a través dels representants municipals s’ha volgut conèixer la 

incidència del nou model en l’elecció de les direccions dels centres i així es va passar 

una enquesta a partir de la qual presentem els resultats en el present informe. 

 

Les respostes obtingudes fan referència a 168 centres, que significa el 98% del total 

dels centres on s’han de fer eleccions: CEIP 106; IES 45; Altres 17. 

 

Dels 168 centres,  hi ha 19 centres que no han escollit direcció: a 11 centres no s’ha 

presentat cap candidatura, a 4 centres, ateses problemàtiques diverses, s’ha 

considerat no fer eleccions, i a 4 centres més els candidats/es no han superat la 

puntuació exigida. Són per tant 149 centres on s’ha escollit direcció (89% en relació als 

168 centres): el que significa el 92% dels CEIP (98 centres); el 80% dels IES (36 

instituts) i el 88% dels altres centres (15 centres). 

 

 

* Nota: A la ciutat de Barcelona hi ha un total de 263 centres docents públics (161 

CEIP, 72 IES i 30 d’altres modalitats), els 172 centres relacionats per fer la selecció de 

les direccions representen el 65% del total dels centres ( 66% dels CEIP, 67% dels IES 

i 57% de les altres modalitats). Els 149 centres que han realitzat la selecció de les 

direccions representen el 57% del total de centres de la ciutat ( 61% dels CEIP, 50% 

dels IES, 50% de les altres modalitats) 

 



 

 

 

 

 

Sobre les candidatures 
 
El següent quadre mostra el nombre de candidatures presentades segons la tipologia 

dels centres 
 Núm. 

Centres 

1  

candidatura 

 

% 

2 

candidatures 

% 3  

candidatures 

% Total % 

CEIP 100 85  84% 14 14% 1 1% 100% 

IES 37 25 68% 10 27% 2 5% 100% 

ALTRES 16 15 94% 1 6% 0 0% 100% 

Total centres 153 125 82% 25 16% 3 2% 100% 

 

 

Segons indica el quadre, en el 84% dels CEIP (85), en el 68% dels IES (25) i en el 

94% d’altres tipologies de centres (15), s’ha presentat una candidatura, afecte el 82% 

del total de centres. En el 14% dels CEIP (14), en el 27% dels IES (10) i en el 6% 

d’altres tipologies de centres (1), s’han presentat dues candidatures, afecta al 16% del 

total dels centres  i en 1% dels CEIP (1) i en el 5% dels IES (2), s’han presentat tres 

candidatures, que afecta el 2% dels centres. 

 

En el conjunt dels centres s’han presentat 184 candidatures. Sobre les 184 

candidatures presentades,  en el 90% (165) s’han presentat professionals del propi 

centre. Només un 10%, que representen 19 candidatures, s’han presentat  

professionals externs al centre. 

 

A 112 centres dels 153 centres, s’ha presentat el mateix director o directora que ja hi 

havia, dada que afecta el 73% dels centres que han respost  l’enquesta. 

 

En el 96% d’aquests centres, 107, s’ha reelegit l’antic director/a. Només en el 4% dels 

casos (5 centres) no s’ha reelegit l’anterior direcció. 

 



Sobre la comissió de selecció 
 
Participen de la comissió de selecció, a banda de la presidència i de la Secretaria, tres 

professors o professores i dos membres del Consell Escolar del Centre: un membre  

(pare o mare o alumne en els centres on no hi ha la representació dels pares i mares) i 

l’altre membre: el o la representant municipal. 

 

Hi ha hagut fórmules diferents per escollir el membre del Consell Escolar del centre en 

representació del sector dels pares i mares.  

 

En el 71% dels centres (108), s’ha celebrat un consell per escollir la representació dels 

pares i mares. En el 29% de centres restants (60) no s’ha celebrat. 

 

Dintre dels centres que han celebrat un consell, trobem 68 centres (44%) en que la 

representació ha estat escollida només pel sector de pares i mares. Hi ha 3 centres 

(2%) que ha estat escollit pel President del Consell. Hi ha 67 centres (44%) que 

indiquen que aquesta representació ha estat escollida per tot el CEC. 6 centres  (10%) 

indiquen que han escollit aquesta representació per altres procediments que els 

anotem a continuació: 

- escollit per pares i mares del CEC i per altres membres de l’AMPA: 4 centres 

- representant proposat per pares i mares del CEC i votat per tots els membres del 

CEC: 4 centres 

- proposta del Claustre: 1 centre 

- la representant ha estat la presidenta de l’AMPA: 1 centre 

- escollit pels propis alumnes en un dia després del CEC: 1 centre 

- només hi ha un pare en el CEC i és el que ha participat en el procés de selecció: 1 

centre 

- són alumnes, no pares és els que estan representats en el CEC: 2 centres 

- eleccions obertes a tots els pares: 2 centres 

 

El decret indicava que la comissió valoraria globalment el projecte i que podia demanar 

el parer del Consell escolar de centre. Hem volgut conèixer el nivell de consultes 

realitzats per les comissions als consells escolars dels centres. La resposta ens indica 

que en un 59% de centres (90)  la comissió ha realitzat consultes. En el 41% restant la 

comissió no n’ha realitzat. 

 



Sobre la puntuació 
 

Hem preguntat sobre la puntuació final obtinguda, i el resultat ens indica una puntuació 

mitjana pels centres de titularitat de la generalitat de 30,58 punts i pels centres de 

titularitat municipal de 42,83 punts. Cal assenyalar que el barem de l’administració 

municipal donava un valor a la puntuació del projecte educatiu molt superior que el que 

donava la generalitat als altres centres públics. En la primera fase el màxim de la 

puntuació atorgada podia ser de 25 punts i en la segona fase els centres de la 

generalitat atorgaven una puntuació mínima de 6 punts i una màxima de 15 mentre 

que els centres de titularitat municipal donaven més valor a la puntuació del projecte 

educatiu que oscil·lava entre un màxim de 22 punts i un mínim de 15 i l’altre part de la 

puntuació de formació, recerca i publicacions podia arribar fins a 6 punts. 

 

Observacions 
 

L’enquesta deixava un apartat per fer observacions globals sobre el procés indicant 

que hi fessin constar les incidències, els aspectes rellevants i  comentaris. 

El buidat d’aquest apartat dona les següents respostes:  

 
Alguns sectors estan subrepresentats en la Comissió de Selecció (sobretot, el sector 

de mares i pares). 2 casos 

 
 
Manca d’imparcialitat del procés i dels membres de la Comissió de Selecció (procés 

elecció membres, les votacions del projecte haurien de ser secretes). 4 casos 

 

Tensions internes que dificulten el procés d’elecció (claustres dividits, mares i pares en 

contra de la candidatura, ...) 6 casos 

 

Procés complex (costós, polèmic) i alguns aspectes de la normativa poc clars 

(normativa puntuació, nomenament professors, no preveu cobrir possibles baixes a la 

Comissió de Selecció). 8 casos 

 

Comentaris i valoració sobre diferents aspectes (continguts, presentació…) del 

projecte presentat pels candidats i candidates. 14 casos 

 

Procés fàcil, normal; elecció per consens, cap incidència remarcable. 28 casos 

Altres comentaris: 



- actuació presidenta Comissió poc correcta en quant a la preparació de la 

documentació 

- el sector mares/pares no ha participat en el concurs 

- es va lliurar una còpia del projecte a cada un dels membres de la Comissió 

- el secretari de la Comissió era l’actual director i l’únic candidat  

- la còpia d’un dels projectes tramès als membres de la Comissió diferia del 

presentat a la Delegació Territorial 

- la representant de mares-pares no va participar en cap de les reunions de la 

Comissió. 

- l’antic director es va presentar a l’elecció però no va ser escollit. Va presentar una 

impugnació que es va desestimar perquè es basava en criticar la llei, per 

indefensió.  

 

 

                   

 

                                                          Barcelona, setembre 2005 
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