
«Les aspiracions dels futurs directors professionals 
estan carregades de raó. Els centres educatius amb 
una autonomia i un lideratge forts obtenen millors re-
sultats educatius, segons s’evidencia en els estudis 
comparats».

«L’autonomia millora la qualitat»

FRANCISCO LONGO
DIRECTOR INSTITUT DE GOVERNANÇA D’ESADE

«Les noves direccions dels centres no poden decidir 
sobre les condicions laborals del professorat, com 
les compensacions econòmiques o la formació que 
s’ha de seguir. Fa falta un contrapès. Qualsevol dret 
té unes obligacions». 

«Tot dret té les seves obligacions» 

MONTSERRAT ROS
SECRETÀRIA D’ENSENYAMENT DE CCOO

«Encara que dintre d’uns certs límits, s’ha de poder 
incrementar el sou dels professors que assumeixen 
més nivell de responsabilitat o porten a terme projec-
tes d’innovació. S’ha de donar més marge de mani-
obra en la gestió si es passn comptes».

«S’han de poder donar incentius» 

FERRAN FERRER
CATEDRÀTIC D’EDUCACIÓ COMPARADA

«Les reivindicacions són de sentit comú. Pot semblar 
que el que es demana és el que fa la privada, però és 
necessari denunciar els dèficits. No podem perme-
tre que els centres siguin cementiris de dinosaures 
que no volen canviar res».

«La petició és de sentit comú»

IMMA FUYÀ
PRESIDENTA DE LA FAPAC

JOAN PUIG FERRAN NADEU MARC VILA JOAN CASTRO

‘Sí’ amb condicions a la idea que 
els directors escullin el professorat

Experts en educació recolzen donar més poder als 
directius si reten comptes de les seves decisions

Els pares aproven la reivindicació, mentre  
que els sindicats s’hi mostren contraris

JORDI CASABELLA
BARCELONA 

L
a pretensió dels aspirants 
a convertir-se en els pri-
mers directors professi-
onals de centres públics 

d’intervenir en l’elecció del pro-
fessorat, les seves retribucions i la 
formació que segueixen, que reco-
llia ahir EL PERIÓDICO, no és un 
assumpte que els experts i altres 
agents de la comunitat educativa 
consultats, com pares i estudiants, 
vegin com una cosa desmesurada, 
sempre que hagin de rendir comp-
tes de les seves decisions. Sindicats 
i representants de col·lectius com 
els catedràtics d’institut, contràri-
ament, es mostren reticents, i fins 
i tot oposats, a la idea.
 Els especialistes en l’anàlisi del 
funcionament del sistema educa-
tiu, tant si procedeixen del sector 
públic com del privat, posen l’ac-
cent en la necessitat de potenciar 

canviS en el SiStema eScolar

l’autonomia dels centres. «En un 
model com l’actual, amb poca au-
tonomia, no té gaire sentit que els 
directors seleccionin mestres o pro-
fessors. Si hi ha més marge de ma-
niobra en la gestió de personal, lla-
vors es tracta de fixar on estan els 
límits», opina el catedràtic d’Edu-
cació Comparada de l’Autònoma 
(UAB), Ferran Ferrer. «Crec que te-
nen dret a les demandes que formu-
len si estan sotmesos a una avalua-
ció de les seves actuacions, la pla-
nificació de les quals ha de superar 
en ocasions el marc estricte del cen-
tre», apunta Jaume Sarramona, ca-
tedràtic de Pedagogia de la UAB i ex-
president del Consell d’Avaluació 
del Sistema Educatiu.
 El director de l’Institut de Gover-
nança i Direcció Pública d’Esade, 
Francisco Longo, insisteix, en la 
mateixa línia, que, a més de direc-
tors professionals, l’escola pública 
necessita «un govern, que és una co-

educatiu, no que li vinguin de fora 
sense saber quan ni com».
 La presidenta de la Federació 
d’Associacions de Pares d’Alumnes, 
Imma Fuyà, va agrair el gest «valent» 
dels candidats a exercir com a di-
rectors professionals. «Les seves rei-
vindicacions són de sentit comú. Fa 
temps que diem que no tot el profes-
sorat està pel que ha d’estar, així que 
s’ha de celebrar que els que sí que hi 
estan perdin la por. No podem per-
metre que els centres es convertei-
xin en cementiris de dinosaures que 
no volen canviar res. Tot projecte 
compartit amb els pares i la comuni-
tat del territori ha de poder tirar en-
davant. Que la gent que en té ganes 
pugui treballar», va sentenciar. Més 
prudent es va mostrar Pere Farriol, 
màxim responsable de la Federa-
ció d’Associacions de Pares d’Alum-
nes de Secundària. «Fa falta una mi-
ca més de control del professorat, 
però cal cenyir-se a la normativa i 

sa diferent d’una direcció. Llavors 
el director no té l’exclusiva a l’hora 
de prendre decisions. A l’escola con-
certada el model està més clar: per 
un costat hi ha el titular del centre, 
i per l’altre, el director, amb un po-
der limitat».

FALTA UN GOVERN / Longo recorda 
que, sobre el paper, el govern dels 
centres públics recau sobre els con-
sells escolars, però creu que el seu 
disseny els impedeix exercir aques-
ta funció. «El govern dels centres 
públics està per construir. Hi hauri-
en de participar els municipis o re-
presentants de la societat civil», diu. 
La Conselleria d’Ensenyament se 
n’hauria de mantenir al marge, afe-
geix, ja que «està molt lluny de la re-
alitat de cada escola, que no és uni-
forme». Amb la premissa de l’exis-
tència d’un govern, seria desitjable 
que el centre «pugui triar les perso-
nes adequades per al seu projecte 

«a més de directius 
professionals, l’escola 
pública també necessita 
un govern», opina un 
expert d’Esade

la seva arribada 
«desmunta el sistema 
democràtic de gestió, 
basat en la participació», 
considera una sindicalista 
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«Les propostes dels directius professionals equiva-
len a la privatització de la gestió de l’ensenyament 
públic. Si és posés en pràctica fomentaria l’amiguis-
me i l’enxufisme. El sistema actual és millorable pe-
rò no per aquest camí».

«És privatitzar l’escola pública»

FELIPE DE VICENTE
PRESIDENT ASSOCIACIÓ DE CATEDRÀTICS

«La direcció professional és un retrocés. Tornem als 
temps del franquisme en què ja va existir un cos de 
directors. La formació no competeix als directors, si-
nó a la Conselleria d’Ensenyament. L’alumnat millo-
ra amb més recursos». 

«Tornem al franquisme»

ROSA CAÑADELL
PORTAVEU D’USTEC

«Les famílies i els usuaris, que són una part molt im-
portant del centre, han de poder intervenir en l’ava-
luació del professorat. No es pot deixar únicament 
en mans dels directors de carrera, que acumulari-
en molt poder».

«Els usuaris han de participar»

ANDREU ESPÍNOLA
SECRETARI GENERAL DE L’AJEC

«Les escoles necessiten una direcció qualificada 
perquè siguin de qualitat. El marge de maniobra que 
concedeix l’autonomia, la presa de decisions com 
les que es propugnen, ha de poder ser sotmès a un 
procés d’avaluació».

«Avaluar la presa de decisions» 

JAUME SARRAMONA
CATEDRÀTIC DE PEDAGOGIA

DANNY CAMINAL ROSA CAÑADELL FERRAN NADEU JOSEP GARCIA

la llei d’educació de Catalunya per-
met unes coses i altres no». El secre-
tari general de l’Associació de Joves 
Estudiants (AJEC), Andreu Espínola, 
vol, per la seva part, que «el professo-
rat, que al capdavall és el que atorga 
qualitat al centre, rendeixi comptes, 
però que això depengui en exclusiva 
del director de carrera, que no hi ha-
gi intervenció externa per part de les 
famílies i els usuaris, és excessiu. Fa-
ria falta un element exterior per evi-
tar arbitrarietats».

CRÍTIQUES / Els sindicats no veuen 
amb bons ulls la figura del direc-
tor professional. Tampoc apro-
ven les seves reivindicacions. La 
seva arribada «desmunta el siste-
ma democràtic de gestió dels cen-
tres públics basat en la coordina-
ció i la participació», resumeix Ro-
sa Cañadell, portaveu d’USTEC. 
Per la secretària general de la fede-
ració catalana d’ensenyament de 

CCOO, Montserrat Ros, la nova fi-
gura professional no respon, per 
un costat, a l’ideari de l’escola pú-
blica, mentre que per l’altre «té el 
greu inconvenient que el director 
podrà intervenir sobre les condici-
ons laborals del professorat, com 
els complements econòmics o la 
formació, sense contrapès sindi-
cal». «No hi ha un contrapoder, no 
hi ha un equilibri», lamenta Ros, 
sense entrar a valorar les deman-
des dels directius.
 El president de l’associació esta-
tal de catedràtics d’institut, Felipe 
de Vicente, s’alinea amb el bàndol 
sindical. Atendre les reclamacions 
dels directors professionals equi-
valdria, segons la seva opinió, a «pri-
vatitzar la gestió de l’ensenyament 
públic». De Vicente està convençut  
que no hi ha possibilitat que aquest 
tipus de demandes puguin ser ate-
ses en el marc normatiu de les lleis 
estatals actuals. H

LA LEC 3 UN TEXT NOU

Els decrets de direcció i 
autonomia obren el camí
La llei catalana d’educació, que 
va aprovar el Parlament el 2009,  
va obrir la porta a les direccions 
professionals. L’aprovació de dos 
decrets que regulen l’autonomia i 
la direcció dels centres va desenvo-
lupar posteriorment aquests pre-
ceptes, encara que de forma en-
cara insuficient. S’haurà d’espe-
rar futurs reglaments que tinguin 
com a objectiu desplegar el contin-
gut dels decrets per valorar l’abast 
de la reforma.
 Els avanços apuntats en els tex-
tos legals citats en l’àmbit de l’au-

tonomia dels centres educatius són 
encara força «tímids», reconeix el 
catedràtic de la UAB Ferran Ferrer, 
que no manté grans esperances res-
pecte a la possibilitat que a partir 
d’ara la normativa plantegi canvis 
més profunds. «En el moment de fer 

un desenvolupament, l’Adminis-
tració té tendència a constrènyer» 
els preceptes formulats en les lleis 
prèvies.
 La secretària de la federació 
d’ensenyament de CCOO, Mont-
serrat Ros, adverteix que el seu sin-
dicat estarà atent que el procedi-
ment, a l’hora de designar els di-
rectors professionals i les seves 
atribucions, «respecte al 100% la 
llei orgànica d’educació (LOE)», 
que té caràcter bàsic i que «deter-
mina clarament com han d’elegir-
se els directors».
 El sindicat no veu «la necessi-
tat» que hi hagi dues classes de di-
rectors, en el sentit que durant uns 
anys està previst que convisquin 
les dues tipologies de responsables 
de centre, l’actual i la dels direc-
tius professionalitzats.

S’ha d’esperar al 
desenvolupament 
legislatiu per valorar 
l’abast de la reforma

les previsions de la normativa 

LA LLUITA 
CONTRA EL 
FRACÀS

1 Reduir els abandonaments

El Govern de CiU s’ha proposat re-
duir l’abandonament educatiu abans 
d’hora, que ara ronda el 30%, a la 
meitat abans del 2020. 

2 Detectar trastorns

Un dels pilars de la lluita contra el fra-
càs és la detecció a temps dels tras-
torns d’aprenentatge en l’educació 
infantil i primària. 

3 Reforç personalitzat

En l’ESO s’ha optat per impulsar el 
reforç personalitzat per millorar el 
rendiment de l’alumnat que ha  
quedat endarrerit.
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publicacions sobre el fenomen. Hi 
ha un consens entre director, pro
fessors i pares. «Els docents finlan-
desos no perden el temps en reu-
nions. Ells ensenyen i tenen un di-
rector que és qui s’encarrega dels 
contactes amb l’exterior, d’organit-

33 Atents 8 Alumnes de tercer curs de primària en una escola de Vaasa, a la costa oest finlandesa.

Finlàndia és el model, l’exemple 
a seguir. Finlàndia i el seu exitós 
sistema educatiu, els seus magní
fics resultats en les proves de l’Infor-
me PISA, les que valoren les compe
tències que tenen els alumnes a tot 
el món. Finlàndia i la seva ferma 
aposta per la qualitat del professo
rat. «Fa 35 anys que està treballant 
i millorant el model», argumenta 
Francesc Xavier Melgarejo, peda
gog, psicòleg i autor d’una tesi doc
toral en què s’analitzen les virtuts 
de l’escola finlandesa. «I no no-
més mantenen la primera posició 
en l’Informe PISA, sinó que cada 
any superen els seus propis resul-
tats», destaca Inger Enkvirst, pro
fessora de la Universitat de Lund, 
a Suècia.
 Una de les claus d’aquest elogi
adíssim model és el capital humà 
de què disposa, asseguren els ex
perts. «No es tracta de diners, si-
nó de la qualitat del seu professo-
rat, de la manera com es relacio-
nen les persones que participen 
en el sistema», afirmava fa uns di
es la professora Enkvirst, en una 
conferència titulada L’èxit finlan-
dès en educació. De fet, ni els sala
ris que perceben els docents, ni 
les inversions que realitzen les ad
ministracions públiques del pa

ís nòrdic són gaire diferents de les 
d’altres països europeus, entre ells 
Espanya. 
 Hi ha, no obstant, una diferència 
que segons Melgarejo és fonamen
tal: a Finlàndia, els directors de les 
escoles són escollits per una junta 
municipal d’educació formada per 
polítics i diferents assessors peda
gògics. «Això significa, en definitiva, 
que si algun no fa bé la seva feina, al 
cap de quatre anys serà substituït», 
observa el pedagog català, que va in
vertir 13 anys a conèixer en profun
ditat el funcionament del sistema 
finlandès.
 I són els directors els que decidei
xen com ha de ser el centre educatiu 
que se li ha encomanat gestionar, 
quines seran les seves especialitats 
i, sobretot, amb quin equip de pro
fessors vol aconseguir aquests objec
tius. «Les escoles són centres adap-
tats al seu entorn, al seu barri i a les 
necessitats dels seus estudiants», 
relata Melgarejo. 

Professió de prestigi

El model finlandès parteix del pres
tigi, del reconeixement social que 
té la professió. «És un sistema una 
mica fet a l’antiga: ningú discuteix 
una ordre del professor», admet, 
per la seva part, la catedràtica su
eca, que és autora de nombroses 

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

Finlàndia, el far del nord

ARXIU / AFP

L’èxit del sistema educatiu finlandès radica, en gran part, en la qualitat del seu professorat  
i en l’autonomia de cada escola H Cada director té potestat per elegir el seu equip

indica Melgarejo. Així, «si una es-
cola opta, per exemple, per poten-
ciar l’aspecte musical dels seus 
alumnes, el director té potestat per 
contractar professors amb sensi-
bilitat o coneixements musicals, 
encara que siguin d’altres discipli-
nes». Passa el mateix amb les arts 
plàstiques o amb l’anglès...

Esperit de superació

Una de les raons de l’èxit de Fin
làndia és, segons el subdirector 
del departament d’Educació de 
l’OCDE, Andreas Schleicher, el 
fet que en aquest país hagi calat 
la idea que s’ha de viure del conei
xement. Schleicher va assegurar 
ahir que els millors resultats dels 
estudiants es donen en països amb 
pocs recursos naturals o en aquells 
que si en tenen, en lloc de viure di
rectament d’aquests recursos, els 
 estalvien.
 «El valor que un país dóna a 
l’educació sembla que depèn al-
menys en part de la visió que es té 
de com el coneixement i les com-
petències influeixen en el seu ni-
vell de vida», va destacar. Finlàndia 
n’és el millor exemple, com tam
bé ho són Corea del Sud, Singapur 
o Israel. Els seus  alumnes obtenen 
uns resultats molt superiors als de 
veïns rics en petroli. H

zar el funcionament de l’escola», ex
plica Enkvirst.
 Una altra peculiaritat del model 
nòrdic: «Encara que cada escola ha 
de donar compliment a un currícu-
lum comú a tot el país, cada centre té 
autonomia per decidir com l’aplica», 

ADAPTACIÓ A L’ENTORN

Les escoles, que són 
de titularitat municipal, 
adapten el currículum 
estatal a la realitat  
del barri o el poble

VIURE DEL CONEIXEMENT

Els alumnes de països 
amb escassos recursos 
naturals obtenen millor 
resultat que els que en 
tenen en abundància

EL PERIÓDICO ha 
obert un debat so
bre la qualitat del 
professorat par

tint d’una pregunta: ¿serien més 
eficaços els centres educatius si els 
directors tinguessin poder per for
mar els seus equips docents? Entre 
tots, el debat impulsat per aquest di
ari a la seva web (www.elperiodico.
cat), convida els lectors a pronunci
arse sobre reformes com la gradu
al substitució dels directors d’esco
les i instituts per directors professio
nals. Algunes de les reivindicacions 
d’aquests últims són poder triar una 
part de la plantilla, almenys, i dis
posar d’eines per poder prescindir 
dels que s’instal·lin en la incompe
tència.
 Els lectors van començar ahir 
a enviar les seves aportacions a la 
web i a les xarxes socials. Per exem
ple, Agustín Bermejo, que es mos
tra inquiet pels efectes que pot te
nir augmentar el poder dels direc
tors. Segons Bermejo, l’absència de 
«control extern convertirà els direc
tors menys escrupolosos en cacics, 
com passa a les universitats». A més 
a més, creu que es pot incrementar 
«l’enxufisme».

 Miquel Gené (@miquelgene) 
ho veu d’una altra manera. Consi
dera que amb una nova direcció es 
contribuirà a «controlar els abusos 
d’uns quants, però es limitarà la 
creativitat d’altres». A Jordi Perales 
(@jordiperales) li sembla que el  
que garantirà eficàcia de l’ense
nyament és l’avaluació anual que 
es faci dels directors professio
nals. A alguns, com a Abel Caldera 
 (@abelcaldera), els sembla mala
ment el concepte de direcció pro
fessionalitzada: «És una perversió. 
Insinua que les actuals són d’afi
cionats».

EL NOU MODEL /  Begonya Folch 
(@Begonya) adverteix que «un bon 
líder» sap que el millor d’algú no 
s’aconsegueix amb l’avaluació, si
nó amb «suport i reconeixement». 
Montse Ros (@montseros) es pronun
cia a favor de «la pluralitat» i plante
ja si es podrà mantenir sempre en el 
cas que sigui la direcció qui elegeixi 
el professorat. «Estem a favor de di
reccions professionalitzades i demo
cràtiques. Es pot fer millor del que es 
fa», afegeix Ros sobre la situació vis
cuda fins ara, amb clars recels res
pecte de la reforma del sistema de 
direcció. El debat a Entre tots sobre la 
qualitat de l’educació es prolongarà 
fins divendres que ve. H

EL PERIÓDICO 
convida els 
lectors a debatre 
sobre la qualitat 
del professorat

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Directors professionals 
reclamen poder decidir sobre 
els seus equips docents


