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E l Departament d'Educació ha pre-
sentat en mesa sectorial un nou
projecte de decret de selecció de

direccions amb la intenció d'obrir la con-
vocatòria del concurs de mèrits a partir
de l'1 de març.

La LOE ha introduït alguns canvis en
relació amb la LOCE: suprimeix la cate-
goria de director, obre via al cessament a
petició del consell escolar i situa el pro-
jecte de direcció i la destinació al centre
on s'aspira com a eixos determinants de
la selecció.

Canvis positius, a parer nostre, però
encara lluny d'un autèntic compromís de
l'Administració amb la gestió democràti-
ca i amb l'elecció directa de la direcció
per la comunitat educativa.

El projecte de decret
introduirà els següents canvis:

Si bé manté el concurs de mèrits, el
configura en dues fases:

a)Els i les aspirants presentaran als
SSTT, conjuntament amb la sol·licitud,
els mèrits i la seva justificació i el pro-
jecte. Els SSTT faran el recompte de la
puntuació aconseguida pels mèrits
baremats i els/les qui superin els 10
punts passaran a la segona fase.

b)A la segona fase la comissió de selec-
ció valorarà únicament el projecte.
Primer els dels candidats/tes destinats
al mateix centre, i qui superi el procés
amb la puntuació més alta serà nome-
nat director/a, tenint en compte que la
puntuació mínima a superar és de 5
punts i la màxima 10. No es valoraran
els projectes presentats per les perso-
nes que no tinguin destinació al centre.

c)La comissió de selecció no varia, una
part representarà l'Administració, 1
inspector/a i 1 director/a de la zona i

nivell del centre, i l'altra part represen-
tarà el centre, 3 al claustre, 2 pares o
mares al consell escolar i 1 a la repre-
sentació de l'ajuntament al consell
escolar.

d)El i les aspirants només podran presen-
tar la seva candidatura en un centre,
llevat dels i les aspirants a les ZER que
podran presentar candidatura a la
direcció de la ZER i a un dels seus cen-
tres.

e)Per poder presentar-se a un centre dife-
rent al de la destinació, aquest haurà de
tenir un lloc de treball de les especiali-
tats dels i les aspirants.

f) La comissió de selecció podrà consul-
tar el parer del consell escolar.

g)La resta de càrrecs unipersonals han de
tenir destinació, definitiva o provisio-
nal, al centre.

h)L'aspirant seleccionat serà nomenat
per 4 anys i podrà continuar en el
càrrec durant tres períodes de quatre
anys, si supera l'avaluació al final de
cada període. L'Administració, a pro-
posta sindical, estudia la possibilitat de
deixar-ho en dos períodes de quatre
anys, sobretot tenint en compte que un
cop acabats els períodes de mandat pot

tornar a presentar-se al concurs de
mèrits.

i) En el procés d'avaluació entre períodes
de mandat s'haurà de tenir en compte
el parer dels òrgans col·legiats de
govern del centre.

j) Podran renunciar i podran ser cessats a
proposta del consell escolar.

Coordinacions

Als IES tindran prioritat per accedir a
cap de departament els catedràtics, en la
seva absència el professorat funcionari
del cos de professorat d'ensenyament
secundari, i en absència d'aquest la resta
de professorat.

Democratitzem la selecció per
avançar cap a una gestió més
democràtica i participativa

Per a USTEC·STEs aquest projecte de
decret, malgrat que presentava alguns
avenços positius  respecte de l'anterior
que desplegava la LOCE, continua sent
insuficient per garantir una selecció que
representi democràticament la comunitat
educativa.

Així mateix, denunciem que el
Departament tracti els mestres de l'ESO i
el PTFP com professorat de segona fila,
limitant i, fins i tot impedint, amb la seva
proposta l'accés d'aquest professorat als
càrrecs de coordinació. USTEC·STEs
entén que, de mantenir aquest posiciona-
ment, el Departament estaria incomplint
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l'acord de condicions de treball de secun-
dària on es va comprometre que, llevat
dels catedràtics imposats per llei, la resta
del professorat de secundària pogués
accedir en igualtat de condicions a
aquests càrrecs. USTEC·STEs exigeix al
Departament que retiri la seva proposta.

El projecte de decret navega, en aquest
sentit, en una aparent dualitat representa-
tiva de les direccions, de l'Administració
en el centre, que ja queda configurada
amb les funcions establertes al marc
legal i l'altra, més difusa i ambigua, de la
comunitat educativa del centre, fins i tot
davant l'Administració. Una dualitat
representativa contradictòria i de compli-
cada execució, sobretot quan apareixen
interessos contraposats.

No obstant, el projecte de decret i la
LOE es queden a mitges a l'hora de per-
filar una selecció democràtica dels can-
didats/tes. No se sap prou bé si és un vull
i no puc o un podria però no vull, però
deixa uns buits oberts que poden perme-
tre als centres anar més enllà del decret i
plantejar-se una selecció més democratit-
zada o limitar-se a complir literalment el
decret.

Si per un costat s'avança, ja que tant el
projecte com la destinació al centre tenen
un caràcter preferent, determinant, en la
selecció i, a més, considera part dels

membres de la comunitat educativa del
centre com a representants dels òrgans
col·legiats, després no es posen els mit-
jans perquè aquesta representació de la
comunitat educativa en la comissió de
selecció actuï com a representació dele-
gada i executi l'opinió dels òrgans
col·legiats.

Evidentment, una elecció democràti-
ca ha de fixar el compromís recíproc de
les persones elegides cap a les que els

han elegit i el compromís de suport dels
electors cap a la persona elegida per
identificació amb un projecte comú.
Aquest és el pas que l'Administració no
vol fer.

USTEC·STEs entén que, en el marc
legal establert a la LOE, aquest projec-
te de decret pot anar encara més enllà i
llança una crida per establir en cada
centre un procés de selecció més demo-
cràtic.

Proposem
Demanar als candidats/tes a establir en els seus projectes compromisos de
gestió democràtica i col·legiada que reforcin els paper dels òrgans de partici-
pació i decisió.
Demanar als candidats/tes que presentin i defensin els seus projectes davant
els claustres i els consells escolars.
Demanar als candidats/tes que, conjuntament amb el projecte, presentin la
seva proposta dels altres càrrecs directius al claustre i al consell escolar com
a compromís de treball en equip i com a garantia d'un procés de selecció net
i transparent; ja que, a partir d'aquest moment cap de les persones proposades
podria ser membre de la comissió de selecció.
Demanar als claustres i consells escolars que exigeixin als candidats/tes
aquestes condicions.
Demanar als claustres i consells escolars que debatin i votin projectes i can-
didats perquè els seus representants puguin exercir una tasca real de represen-
tació que porti la veu del claustre i el consell escolar a la comissió de selec-
ció.
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