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FINALITAT I ABAST
El procediment de renovació del nomenament de director o directora d’aquells i aquelles
que ho sol·liciten, entre els que conclouen el període de quatre anys per al qual van ser nomenats
i nomenades o per haver obtingut la primera renovació després de participar en el procediment i
opten a una segona i última renovació, dels centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat.

NORMATIVA
•

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

•

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

•

Decret 167/2017, de 3 de novembre , del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i
funcional de les escoles oficials d’idiomes.

•

Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el
funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària
Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

•

Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el
funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o
d’Educació Primària.

•

Decret 90/1986, de 8 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el
Reglament dels òrgans de govern dels Centres Públics d'Ensenyaments Especialitzats:
Escoles Oficials d'Idiomes, Escoles d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, Escola de Ceràmica,
Conservatoris de Música y Escola d'Art Dramàtic i Dansa.

•

Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual
s’establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de
treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i
Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d’educació.

•

Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la
implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes establits
en els annexos I i III del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, i per la
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qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres públics de
formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana.
•

Ordre de 10 de maig de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual
s'adapten les normes contingudes en el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles
d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària als Col·legis Rurals Agrupats (CRA).

•

Ordre de 31 de juliol de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es
regulen les seccions dels Instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

Renovació i avaluació de l’exercici del càrrec de director/a de centres docents públics
D'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), el
nomenament dels directors i directores es pot renovar, per períodes de la mateixa durada, amb
l’avaluació positiva prèvia del treball desenvolupat al final d’aquests. Els criteris i procediments
d’aquesta avaluació han de ser públics i objectius.
En el següent apartat, diagrama de flux, es plasma el procediment per aquest procés
segons la Resolució de 8 de novembre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual
es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director o
directora de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat.

Aquesta resolució té per objecte la renovació del nomenament de director/a d’aquells/es
que ho sol·liciten, entre els que conclouen el període de quatre anys per al qual van ser nomenats
i nomenades en virtut de la Resolució de 5 de febrer de 2016 (aspirants a una primera renovació) o
per haver obtingut la primera renovació després de participar en el procediment convocat per la
Resolució de 4 de novembre de 2015 (aspirants a una segona i última renovació).
La composició dels òrgans unipersonals de govern per als diferents ensenyaments es pot trobar a
la fitxa del recurs 110.08_Òrgans unipersonals de govern.
La fitxa Gestor de la selecció i nomenament de director/a es pot trobar en: 110.09_Selecció i
nomenament de directors/es.
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DIAGRAMA DE FLUX
PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ DE DIRECTORS/ES DE CENTRES PÚBLICS D’EP, EI+EP, EE, ESO, FP,
FPA, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I D’IDIOMES DEPENENTS DE L’ADMINISTRACIÓ
Diagrama segons la Resolució
de 8 de novembre de 2019

Convocatòria de renovació
DOGV

1

Plataforma

Requisits

DGPD CEICE

(resolc 2)

Termini: 15 dies hàbils des de
l’endemà de la publicació de la
resolució

Número de
sol·licitud OVIDOC
(doc pdf)

Presentar la telemàticament la
sol·licitud (Resolc 3)
Aspirants a la renovació

2

- Sol·licitud
- Nou projecte de direcció segons l’annex II:
a) memòria (document pdf)
b) actualització del projecte de direcció (document pdf)

(requisits participació resolc 2)

Termini: màx. 5 dies després
de finalització del termini de
presentació de sol·licituds

3

Informar el claustre de professorat i
el consell escolar i fer públic el nou
projecte de direcció (Resolc 3.4)
Aspirants a la renovació

web CEICE

Publicar de la relació provisional de
les persones admeses / excloses (Resolc

Llistat
provisional

4)

5

Termini: 10 dies hàbils des de l’endemà de
la publicació del llistat provisional

Plataforma
OVIDOC

Cada direcció territorial

NO

SÍ

Efectuar la reclamació (Resolc 4)

6

DOGV

Aspirants a la renovació

Estudiar reclamacions, fer
comprovacions de requisits i publicar
la relació definitiva (Resolc 4)

Llistat
definitiu

7

8

4

DGPD (CEICE)

Reclamacions?

Constitució de la comissió
d’avaluació (Resolc 6)

DGPD (CECE)

11
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Plataforma
INSEDUGestión- Táctica

Termini: màx. 7 dies hàbils
següents a la publicació de
la relació definitiva

Celebrar claustre de professorat
(Resolcs 8.1 i 8.3)

Acta

Claustre de professorat

8

Celebrar consell escolar
(Resolcs 8.2 i 8.3)

Acta

Consell escolar, presidit per la persona

9

que substitueix el titular de la direcció

Termini: màx. 48h des de la finalització
del consell escolar dins dels 7 dies hàbils
següents al llistat definitiu

- Defensa del projecte de direcció
- Anàlisi de la tasca de l’últim
període de direcció
- votació sobre la valoració del
director/a (Annex IV i V) (+ si
majoria de vots emesos positius)
- Defensa del projecte de direcció,
si es sol·licita
- Anàlisi de la tasca de l’últim
període de direcció, del projecte i
de l’acta del claustre
- votació sobre la valoració del
director/a (Annex VI) (+ si majoria
de vots emesos positius)

Fer la valoració del projecte de
direcció, entrevista a l’aspirant a la
renovació i, si s’escau, amb els
membres de la comunitat educativa

Remetre els actes de claustre i el
certificat de l’acta del consell escolar
(Resolc 8.3)

10

Director/a del centre

(Resolc 10)

11

14

Elaborar informe d’avaluació segons
annex III (Resolc 7,3)
Inspector/a del centre

12

Informe
d’avaluació
de
l’inspector/a

Aportar informe d’avaluació amb el
vist i plau de la persona titular del
servei corresponent a la comissió
d’avaluació
(Resolc 7,4)

13

Inspector/a del centre

Establir indicadors segons
l’annex II i fer la valoració,
segons
l’assoliment
del
projecte.

Comissió d’avaluació

Tindre en compte:
Fer la valoració dels aspirants a la a) L’informe de l’inspector/a
renovació valorats positivament i b) El projecte de direcció
elaborar una proposta de renovació c) El certificat de l’acta del consell escolar i l’acta del
claustre de professorat
(Resolcs 5.1 i 10)
- Excepcionalment pot sol·licitar informes complementaris
Comissió d’avaluació

Dictar resolució i notificar
individualment (Resolc 11)

15

Persona titular de la DT
de l’àmbit del centre

Possibilitat d’interposar un recurs d’alçada
en el termini d’un mes davant la DGPD

RESOLUCIONS
•

Resolució de 8 de novembre de 2019 , de la directora general de Personal Docent, per la qual es
convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director o
directora de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat.
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FORMULARIS
Els formularis relacionats amb aquest recurs els podem trobar a la mateixa convocatòria
•

Resolució de 8 de novembre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es
convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director o
directora de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat.

Aquest document no té valor jurídic.
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