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SELECCIÓ DIRECTOR/A 2019 
 

Requisits a) Cinc  anys com a funcionari/ària de carrera com a  docent. 
b) Docència directa com a funcionari/ària de carrera durant cinc anys en el centre al qual opta. 
c) Acreditada competència lingüística en català (si no veure l’annex 4). 
d) Acreditació de director professional docent o certificació acreditativa d’ haver superat un curs 

per a l’exercici de la funció directiva previstos a l’annex 3 d’aquesta Resolució. 
e) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix la base 5 d’aquest annex. 
f) No haver esta condemnat per algun delicte contra la llibertat sexual  

No són exigibles 
els requisits a) i b) 

 Centres de menys de vuit unitats/grups d’escolarització  

 Centres d’ensenyaments artístics, esportius, d’idiomes o de FPA de menys de vuit professors.  

 Zona escolar rural (ZER). 

Termini De l’11 fins al 28 de febrer de 2019, ambdós inclosos. 

Sol·licitud 

Aplicació informàtica al Portal de centres. 
 
Es considerarà registrada després de clicar el botó d’enviar.  
Còpia impresa de la sol·licitud definitiva amb  núm. de control a efectes de registre) 
Es podrà  eliminar la sol·licitud dins el termini de presentació de sol·licituds establert.  
Un cop anul·lada, podran presentar-ne una altra  
Un cop finalitzat el termini de sol·licituds, no serà possible modificar-la . 
 
Per  dubtes en relació a la gravació de la sol·licitud a través d’internet caldrà : 

 Per incidències informàtics que s’adreci al SAU 

 Per dubtes amb dades d’expedient personal als SSTT o Consorci 
  

Formalització 
 de la sol·licitud 

Es pot presentar-se com a candidat com a màxim a 3 centres educatius o ZER, del  mateix SSTT 
Si es sol·licita la direcció d’una ZER i d’una de les escoles que en formen part, no pot  formular 
petició d’un tercer centre 
La persona que exerceix la direcció d’una de les escoles que formen part d’una ZER pot ser aspirant 
i ser seleccionada per ocupar la direcció de la mateixa ZER en ocasió de vacant. 

Documentació 
complementària 

 

Només  en el cas que s’hagi fet qualsevol al·legació que comporti la presentació de documentació  
que no hagi pogut presentar mitjançant l’aplicació informàtica.  
En aquests casos, s’ haurà de presentar les còpies impreses que haurà generat  dels apartats dels 
mèrits i al·legacions, juntament amb la documentació que les acompanyi, al registre dels SSTT. 
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Contingut del projecte de direcció 

 En format PDF  

 Màxim 30 pàgines format  DIN A4  a  doble espai 

  

 Una diagnosi actualitzada del centre. 

 El plantejament de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu. 

 Els objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats educatius. 

 Les actuacions previstes per al desenvolupament i l’aplicació del projecte educatiu. 

 Les concrecions organitzatives orientades a la major sistematització de les activitats del centre i a la creació de 
condicions i formes d’organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i 
n’afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció. 

 Els indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció, d’acord amb els indicadors de progrés del projecte 
educatiu. Si el centre ha subscrit un acord de coresponsabilitat i és vigent, entre els indicadors del projecte de 
direcció cal incloure’n de referits a l’acord esmentat. 

 Els mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i participació. 

 Els elements per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la 
comunitat escolar en el centre. 

 
Es pot  consultar la documentació relativa al centre per fer-ne una correcta anàlisi: 

 Projecte educatiu  

 NOFC 

 Indicadors de qualitat  

 Proves externes 

 Dades de preinscripció i matrícula 
 Per obtenir aquesta informació, l’han de sol·licitar a la direcció del centre on es presenten. 
 La inspecció d’educació ha de vetllar per la correcta resposta de la direcció a aquest procés de consulta. 
 

 

Comissió de selecció 

Es nomena i constitueix quan es declaren admeses una o més candidatures a la direcció del centre on el càrrec està 
vacant. 
Integrada per: 
a) Cinc representants de l’Administració: 

 Un inspector o inspectora d’educació que presideix la comissió 

 Tres inspectors/directors de centres públics en exercici, un actua com a secretari  

 Un representant de l’Administració local 
 
b) Un membre del consell escolar (no del professorat), elegit per i entre els seus membres (exclòs l’alumnat de 1tr 
i 2n ESO). El segon més votat es designa com a suplent. 
 
c) Tres professors del centre elegits, en votació secreta, pel claustre.  
Cada membre del professorat pot votar dos representants i es seleccionen els tres més votats. 
 El quart representant més votat es designa com a suplent.  En cas d’empat de vots, es designa el de més edat. 
En cap cas pot formar part de la comissió de selecció professorat candidat  o professorat que en el projecte es faci 
constar una proposta concreta. 
  

Veure a la convocatòria comissions diferents  
- Centres d’adults en Centres Penitenciaris 
- centre de menys de vuit unitats/grups 
- ZER 

http://www.publica.cat/
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Valoració de mèrits i fases del concurs 

 

Concurs de 

mèrits 

  
Consta de dues fases i cadascuna és eliminatòria.  
Per a la superació de cada fase es requereix una puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima 
de la fase. 
L’aspirant seleccionat és qui obtingui la puntuació més alta en la suma de les dues fases. 
En cas d’empat s’ha d’aplicar, successivament, els criteris següents: 
 
a) Major puntuació en la segona fase. 
b) Major puntuació en el subapartat a) de l’apartat A de la primera fase. 
c) Major puntuació en el subapartat b) de l’apartat A de la primera fase, i així successivament amb 

la resta de subapartats, fins al subapartat i). 
d) Major puntuació en l’apartat B de la primera fase. 
e) Major puntuació en el subapartat a) de l’apartat B de la primera fase, i així successivament amb 

la resta de subapartats, fins al subapartat e). 
f) Si finalment subsisteix l’empat, s’ha d’efectuar un sorteig entre les candidatures empatades. 
 
Si un aspirant ha presentat més d’una candidatura i dues o tres comissions el seleccionen, 
serà nomenat director del centre on hagi obtingut la major puntuació. Tot i això, un mateix candidat 
pot ser seleccionat per ocupar la direcció d’una ZER i d’una escola que en forma part. 

 

Barems 

Primera fase 
 

Puntuació màxima  40 punts . Puntuació mínima 20 punts 
 

Apartat A 

Mèrits relacionats amb l’experiència i la competència  

Puntuació màxima: 25 punts. No hi ha puntuació 

mínima. 

Puntuació i criteris : Veure la Convocatòria punt 8.2 i 

8.3  

Apartat B  

Valora formació específica direcció 

Puntuació màxima: 15 punts. No hi ha puntuació mínima 
 
Puntuació i criteris : Veure la Convocatòria punt 8.4 

Segona fase 
 

Puntuació màxima  60 punts . Puntuació mínima 30 punts 
 

Apartat C 

Valoració del projecte de direcció 

Puntuació màxima de 40 punts 

Criteris: Veure la Convocatòria punt 9.2 

Apartat D  

 Valoració de la capacitat de lideratge 

Puntuació màxima de 20 punts. 

Criteris : Veure la Convocatòria punt 9.3 
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Procediment i calendari d’actuacions 

Publicació 
candidatures 
admeses i 
excloses 

 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es  comprova el compliment dels requisits  

 Es requereix al candidat  perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els 
documents. Si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.  

 La manca de presentació del projecte de direcció no és esmenable. 

 Abans del 19 de març de 2019 http://educacio.gencat.cat/portaldecentre  es farà públiques 
les candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu. 

 Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de 
Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació. 

Resolució de 

candidatures 

admeses i 

excloses 

 S’ha de notificar a la direcció dels centres afectats abans del 21 de març de 2019 per tal que 
la facin pública en el tauler d’anuncis del centre 

Elecció dels 

membres de la 

comissió 

 La direcció del centre educatiu o de la ZER ha de convocar el claustre de professors i el consell 
escolar per notificar-los les sol·licituds admeses i fer l’elecció dels membres de la comissió de 
selecció. 

 En aquestes dues sessions, abans de l’elecció, la direcció del centre facilitarà prèvia 
convocatòria, la presencia dels candidats per tal que puguin informar del seu projecte de 
direcció als membres dels dos òrgans. 

 La direcció del centre ha de comunicar mitjançant l’aplicació informàtica  els membres del 
claustre i del consell escolar que formaran part de la comissió de selecció 

Constitució 

comissió 

 La direcció dels serveis territorials nomenen les comissions de selecció que preveu la base 6 
i lliuren còpia de la resolució als presidents de les comissions, que les fan públiques als taulers 
d’anuncis dels centres. 

 Les comissions de selecció s’han de constituir, a partir del 5 d’abril de 2019 a la seu del centre 

educatiu o ZER corresponent 

Informació i 

proposta de 

puntuació 

 S’ha d’informar explícitament a cadascuna de les comissions de selecció afectades sobre els 
candidats que han presentat sol·licitud a algun altre centre. 

 Els serveis de personal dels serveis territorials han de formalitzar una proposta de la 
puntuació resultant de l’aplicació del barem corresponent a la primera fase de cada aspirant.  

 Aquesta proposta de puntuació, que la comissió pot rectificar o modificar, conjuntament amb 

el projecte o projectes de direcció presentats i la possible documentació acreditativa de 

mèrits al·legats que no constin al registre de personal docent, s’ha de lliurar a la presidència 

de la comissió de selecció abans del 10 d’abril de 2019. 

Puntuació  

 La comissió de selecció, un cop valorada la primera fase del concurs de tots els participants, 
ha d’exposar la llista amb la puntuació obtinguda en el tauler d’anuncis del centre. 

 Contra la puntuació obtinguda en aquesta primera fase, les persones aspirants poden  
presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils comptat a partir de l’endemà de 
l’exposició de les llistes. 

 Les reclamacions s’han de presentar a la seu del centre o ZER adreçades al president o 
presidenta de la comissió. 

 En aquest mateix termini i lloc també es poden presentar desistiments a la participació o 

renuncia a la participació en algun dels centres sol·licitats 
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Convocatòria 

sessió 

 El president de la comissió de selecció ha de lliurar una còpia del projecte de direcció de  cada 
aspirant a cada membre de la comissió i els ha de comunicar la data i lloc de constitució. 

 Finalitzat el termini de reclamacions, i resoltes aquestes, la comissió de selecció ha de fer 
pública la llista definitiva de puntuacions de la primera fase. En cas que no s’hagi presentat 
cap reclamació dins el termini establert, el secretari de la comissió, un cop informats tots els 
membres, podrà fer pública una certificació de la no presentació de reclamacions i  declarar 
que s’eleva a definitiva l’acta provisional de puntuacions. Aquest tràmit tindrà la mateixa 
validesa que la publicació de l’acta definitiva.  

 En la mateixa data, la comissió ha d’exposar la llista d’aspirants convocats a la segona fase, 
amb especificació de la data, hora i lloc en què es realitzarà. 

 La convocatòria s’ha de realitzar amb un mínim de 48 hores d’antelació. 

 Per tal de facilitar que un aspirant pugui optar a la direcció de fins a tres centres, les  

comissions de selecció afectades han de coordinar-se per tal d’establir la data de  

convocatòria dels candidats a la segona fase. 

Sessió   A l’inici de la sessió i prèviament a l’entrevista, el membre de la comissió  representant de 
l’Administració educativa que actuï com a ponent i secretari ha de presentar a la comissió 
una anàlisi valorativa de cada projecte de direcció, que ha d’ordenar el debat i les  
deliberacions per part dels membres de la comissió i que ha de ser recollida en un annex a 
l’acta de la sessió.  

 Els candidats han de defensar davant la comissió el seu projecte de direcció i realitzen una 
entrevista personal, que pot versar sobre aspectes del desenvolupament del projecte i  sobre 
altres qüestions que permetin a la comissió valorar la capacitat de lideratge de l’aspirant. 

 A continuació, la comissió ha de valorar separadament els apartats C i D corresponents al 
projecte de direcció i a la capacitat de lideratge, respectivament. 

Valoració   Cada membre de la comissió ha de valorar per l’apartat C de 0 a 40 punts, i per l’apartat D de 
0 a 20 punts, amb una explicació raonada i pública prèvia en el si de la comissió de selecció. 

 Quan hi hagi una diferència de 10 o més enters entre les puntuacions que s’hagin atorgat per 
l’apartat C i /o una diferència de 5 o més enters entre les puntuacions atorgades pels 
diferents membres de la comissió per l’apartat D, en seran excloses les qualificacions màxima 
i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que més 
d’un membre hagi atorgat la valoració màxima o mínima, només s’exclourà una d’aquestes 
valoracions. 

 El mecanisme de presa de decisions de la comissió, en relació amb aquesta segona fase, ha 

de poder identificar la puntuació atorgada per cada membre de la comissió, a l’efecte que es 

puguin emetre els vots particulars raonats corresponents quan escaigui. A aquests efectes, 

el secretari o secretària de la comissió ha d’estendre una acta acreditativa de les puntuacions 

obtingudes per cada aspirant en cadascun dels apartats d’aquesta fase, que serà signada per 

tots els membres de la comissió 

Publicació acta   La comissió ha de fer pública, al tauler d’anuncis del centre, l’acta provisional acreditativa, 
amb especificació de les puntuacions de les dues fases de cada aspirant. 

 Els candidats poden presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils davant la comissió 
de selecció contra el contingut de l’acta. 

 Una vegada resoltes les reclamacions, el secretari o secretària de la comissió ha d’estendre  
l’acta definitiva de les puntuacions obtingudes per cada aspirant i fer constar la persona 
seleccionada. 

 S’ha de publicar al tauler d’anuncis del centre i trametre una altra acta original i signada a la 
direcció dels serveis territorials 

 Les persones interessades poden interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes 
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Resolució  Abans del dia 4 de juny de 2019 es farà  pública al tauler electrònic de la Generalitat la 
resolució d’aspirants seleccionats 

 Quan un mateix aspirant hagi estat seleccionat per més d’una comissió, el director o 
directora dels serveis territorials, aplica allò que preveu la base 7.5 d’aquesta 
convocatòria. Per tant, pot succeir que en algun cas la resolució d’aspirants seleccionats 
impliqui el nomenament del segon candidat amb millor puntuació d’un centre 
determinat, situació de la qual s’ha d’informar tant a la comissió, com al nou aspirant 
proposat. 

 Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 

jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de 

l’endemà de la publicació. 

Nomenament  El director o directora dels serveis territorials o la Gerència del Consorci d’Educació de  
Barcelona, ha de nomenar director o directora del centre l’aspirant seleccionat des del 
dia 1 de juliol de 2019 al 30 de juny de 2023,sempre que d’acord amb el previst a la base 
1 d’aquesta convocatòria, tingui acreditat el requisit f). 

 El nomenament i la presa de possessió en el càrrec de director o directora comporta la 
finalització automàtica de la llicència de reducció de jornada per interès particular que 
l’aspirant estigui gaudint, amb efectes del 30 de juny de 2019. 
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