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�� Aspectes previsAspectes previs
�� Com podem Com podem ““acostaracostar--nosnos”” a  a  

la direccila direccióó??
�� En quEn quèè consisteix dirigir un consisteix dirigir un 

centre educatiu?centre educatiu?
�� En quEn quèè consisteix dirigir un consisteix dirigir un 

centre educatiu amb un centre educatiu amb un 
model de direccimodel de direccióó
participatiu?participatiu?

�� Trets distintius del model Trets distintius del model 
participatiuparticipatiu

�� LL’’accaccéés al cs al cààrrec i el model rrec i el model 
de direccide direccióó

�� Col.loquiCol.loqui finalfinal

Què us proposo?



DirecciDirecci óó escolar a la escolar a la 
LOCE i la LOELOCE i la LOE

1. 1. AutoritatAutoritat i i direccidireccióó

2. 2. ConcepciConcepcióó de la de la participaciparticipacióó

3. 3. ConcepciConcepcióó de la de la direccidireccióó

4. 4. AccAccééss al al ccààrrecrrec

5. Estatus 5. Estatus -- ExerciciExercici

VersVers el canvi de el canvi de modelmodel



Variació en alguns trets
característics del model de 
direcció a la LODE (1985), la 
LOPEGCD (1995), la LOCE 

(2002 ) i la LOE (2006)

Electiu -Selectiu

Temporal 

No professional
Coordinatiu
Col.legiat
Participatiu

Cogestionari
Equilibrat



LL’’accacc ééss al al ccààrrecrrec ambamb el el 
modelmodel SelectiuSelectiu de la de la 

LOELOE
1. 1. VacantsVacants a la a la direccidireccióó

2. 2. CondicionsCondicions perper ser ser candidatcandidat

3. 3. ConcursConcurs de de mmèèritsrits

4. 4. ProjecteProjecte de de direccidireccióó

5. 5. IntervenciIntervencióó al al procprocééss selectiuselectiu

En En resumresum ……tottot depdep èènn dede……

6. 6. NomenamentNomenament i i exerciciexercici



Col.loquiCol.loqui finalfinal

�� Vosaltres teniu la paraulaVosaltres teniu la paraula

�� Si penseu que us podem ser Si penseu que us podem ser 
dd’’ajut, ens trobareu a ajut, ens trobareu a 

joan.teixidojoan.teixido @@udg.esudg.es


