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SELECCIÓ DIRECCIÓ CENTRE PÚBLIC
En aplicació de la LOMCE es modifica el Decret
155/2010 sobre direccions de centres i personal
directiu professional docent.
1.- Requisits:
1. Tenir una antiguitat d’almenys 5 anys de
funcionari de carrera
2. Haver exercit almenys 5 anys de docència
directa (supressió del requisit de prestar
serveis en el centre al que s’opta)
3. Haver superat un curs de formació sobre
funció directiva
4. Presentar un projecte de direcció
(Nota: 1 i 2 no exigible per escoles de menys de 8 unitats i
per a les ZER’s; 3 obligatori a partir del 2019, mentrestant
no és requisit sinó mèrit)

2.- Comissió de selecció




5 representants administració.
1 representant consell escola (ni docent, ni
alumne)
3 docents escollits pel claustre

(President: Inspector i Secretari: un membre de
l’administració)
3.- Valoració de mèrits (2 fases eliminatòries)




1ª .- Competències i experiència
2ª.- Projecte de direcció
Nomenament per 1 any (el nomenat han
de tenir l’acreditació)

4.- Nomenament amb caràcter extraordinari



Si no hi ha candidats o no s’ha escollit cap
d’ells
Nomenament per 1 any (el nomenat han de
tenir l’acreditació)

5.- Nomenament en centres de nova creació




L’escull SSTT per un període de 4 anys.
Ha de tenir l’acreditació
Als 4 anys s’ha de convocar concurs de mèrits
per fer la selecció ordinària

6.- Renovació mandats
1. Amb avaluació positiva renovació automàtica
fins a 4 mandats consecutius ( per continuar
ha d’haver un procés de selecció obert a
tothom)
7.- Procediment per obtenir l’acreditació de
directiu professional docent.
2. Convocatòria Pública
3. Un òrgan tècnic (format per Inspector,
funcionari A1 (docent o no docent) i un
directiu professional docent) valorarà les
competències (Gestió personal, Planificació;
Gestió recursos humans, Habilitats directives)
4. Fases:
1. Prova Pràctica
2. Memòria i entrevista.
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