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FINALITAT I ABAST

La selecció i nomenament de directors i directores d’escoles infantils, col·legis d’educació
infantil i primària, centres d’educació especial, instituts d’educació secundària, centres de
formació de persones adultes, conservatoris, escoles d’art i escoles oficials d’idiomes, dependents
de l’Administració educativa de la Generalitat en els quals a partir del 30 de juny de 2020 es
produïsquen vacants en aquest càrrec, tant per fi del període de mandat com per qualsevol de les
causes de cessament previstes en la normativa vigent.
El nomenament de la direcció dels centres integrats de formació professional s’ajustarà al
que s’estableix en l’article 11.5 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de
la formació professional, tal com preveu l’article 118.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.

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.

•

Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

•

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.
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•

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
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 d e 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
Selecció i nomenament de directors/es de centres docents públics
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), contempla, en el capítol IV del títol
V, el marc per a la direcció dels centres públics. En particular, estableix els criteris bàsics de
selecció del director o directora dependents de l’Administració educativa de la Generalitat per
mitjà d’un procés en què participen la comunitat educativa i l’Administració educativa, així com
els aspectes essencials del nomenament i cessament de la resta dels membres de l’equip directiu.
En el següent apartat, el diagrama de flux plasma el procediment per aquest procés
segons la Resolució de 17 de febrer de 2020 , de la directora general de Personal Docent, per la
qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores
d’escoles infantils, col·legis d’educació infantil i primària, centres d’educació especial, instituts
d’educació secundària, centres de formació de persones adultes, conservatoris, escoles d’art i
escoles oficials d’idiomes de centres docents públics de la Generalitat.
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Nomenament de director/a amb caràcter extraordinari (Resolc 12 de la Resolució de 17 de
febrer de 2020)
•

En absència de candidatures, quan la comissió corresponent no haja seleccionat cap
aspirant, o en el cas de centres de nova creació, la direcció territorial d’Educació, Cultura i
Esport corresponent nomenarà com a director o directora, per un període d’un any, un
funcionari o funcionària de carrera que impartisca docència en algun dels ensenyaments
que ofereix el centre.

•

Preferentment, el nomenament de director o directora amb caràcter extraordinari es
realitzarà del professorat funcionari de carrera del centre.

Procediment de selecció de directors/res als centres integrats de formació professional
(Article 11.5 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació
Professional).
•

La direcció dels centres integrats de formació professional de titularitat de les
administracions educatives, serà nomenada mitjançant el procediment de lliure
designació per l’administració competent, entre funcionaris públics docents, conforme als
principis de mèrits, capacitat i publicitat, prèvia consulta als òrgans col·legiats del centre.

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 renovació del nomenament de director/a es pot trobar en: 110.10_Renovació
del nomenament de director/a.
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DIAGRAMA DE FLUX
Diagrama de flux: Selecció i nomenament de directors/es de centres docents públics
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS/ES DE CENTRES PÚBLICS D’EP, EI+EP,
EE, ESO, FP, FPA, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I D’IDIOMES DEPENENTS DE L’ADMINISTRACIÓ

Convocatòria del concurs de
mèrits

DOGV

DGCiPD CECE

1

Diagrama segons la Resolució
de 17 de febrer de 2020

Requisits
(resolc 3)

Termini: 20 dies naturals des de
l’endemà de la publicació de la
resolució

Presentar la sol·licitud i
documentació en la CECE (Resolc 4)

OVIDOC

Aspirants (requisits participació resolc 3)

2
Termini: 5 dies lectius després de finalitzar
el termini de presentació de sol·licituds

- 2 exemplars del projecte de
direcció
- Còpia de la sol·licitud

Presentar la documentació en la
secretaria dels centres a què opten
(Resolc 4)

Aspirants

3

web CEICE

Llistes
provisionals

Publicar de les llistes provisionals
d’admissió d’aspirants (Resolc 5.1)
Direccions territorials

4

Esmenes?
Termini: 7 dies naturals des del dia següent
a la publicació de les llistes

NO

SÍ

Esmenar el defecte de l’exclusió
OVIDOC

(Resolc 5.1)

Aspirants exclosos

5
web CEICE

Llistes
definitives

Sol·licitar màxim 2 centres de l’annex I a) / b) / c)
Presentar la sol·licitud telemàtica +
a) requisits escanejats (resolc 3.1)
b) 1 exemplar del projecte de direcció per cada centre als
quals s’aspira segons l’annex II
c) Full auto-barem (annex IV)

La falta de presentació del
projecte de direcció en termini no
és esmenable

Resoldre esmenes i publicar les llistes
definitives (Resolc 5.2)

6

Direccions territorials

7

Seleccionar els representants de
l’Administració de la comissió de
selecció (Resolc 6)
Servei Territorial
d’Inspecció Educativa

Notificar a cada centre les
candidatures i els projectes de
direcció (Resolc 6.4)
Cada titular de la direcció

Notificació

8

Composició de la comissió de selecció:
- 1 Inspector/a d’Educació
- 4 vocals representants de l’Administració: 1 vocal
DGPD,1 vocal de DT corresponent i 2 directors/es
de centres públics.
- 4 Representants del centre educatiu: 2 del claustre
de professorat i 2 del consell escolar (no
professorat)(passos 10 i 11 del diagrama)

Termini: màxim 7 dies hàbils comptadors a
partir de la publicació de la llista definitiva

Convocatòria

9

Convocar una reunió extraordinària
de claustre i de consell escolar i fer
públics els projectes de direcció dels
aspirants (Resolc 6.4)
Direcció del centre
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Celebrar de la sessió extraordinària
del claustre de professorat (Resolc 5.3,

Acta

5.4 i 6.2)

10

Claustre de professorat

Celebrar de la sessió extraordinària
del consell escolar (Resolc 5.3, 5.4 i 6.2)

- Acta
- Informe favorable/
desfavorable

11

Consell escolar

Termini: màxim 2 dies hàbils comptadors des de la
finalització del termini per establir celebració de
claustre i consell escolar

- Comunicar les candidatures
- Elegir els vocals i suplents de la comissió de selecció
- Donar a conéixer els projectes de direcció
- Votació directa, secreta i no delegable del projecte més
adequat
- Comunicar les candidatures
- Elegir els vocals i suplents de la comissió de selecció
- Defensa dels projectes de direcció pels aspirants
- Tindre en compte l’acta del claustre de professorat
- Valorar i emetre informe favorable o desfavorable
- Votació directa, secreta i no delegable

Recaptar les actes del claustre i consell
escolar i aportar-les a la plataforma
informàtica habilitada (Resolc 6.2)

12

President/a de la comissió de selecció

Constituir la comissió de selecció
(Resolc 5)

13

14

Termini: 48h d’antelació
Tauler d’anuncis

Demanar informe d’avaluació de l’exercici de càrrecs
directius i de labor docent dels aspirants a l’inspector/a
responsable del centre de l’aspirant (Resolc 6.1)
Comissió de selecció

INSEDU
Annex VI

15

Realitzar l’avaluació i lliurar a la comissió de
selecció l’informe d’avaluació amb el vistiplau
del servi d’inspecció corresponent (Resolc 6.1)
Inspecció del centre de l’aspirant

Puntuació del projecte de direcció (0-40 punts):
16 punts: qualitat i viabilitat
12 punts: adequació al centre i a l’entorn
12 punts: organització i gestió interna del centre

NO

- Entrevistes
- Annex V,
si escau

Comissió de selecció

SÍ

Centres amb
projecte/s amb més
de 20 punts?

Comissió de selecció

Exposició i defensa del projecte de
direcció (30 min) i aclariments i
qüestions (15 min) (Resolc 6.4)
Aspirant
17

(Resolc 6.4)

Més d’1 projecte amb
més de 20 punts?

(Resolc 6.4)

16

Valoració del projecte de direcció

18

Citar per ordre alfabètic als aspirants

Indicar lloc,
data i hora

NO

1er valorar els aspirants amb destinació definitiva/
provisional en el centre eixe curs.
2n en cas de no superar els 20 punts o absència de
candidats del centre, valorar les altres candidatures

26

SÍ
Baremar mèrits i calcular la
puntuació total (Resolc 6.4)

19

Comissió de selecció
NO

Barem de l’annex III
Puntuació = valoració del projecte de direcció +
avaluació de mèrits

Empat?
SÍ

Resoldre l’empat (Resolc 6.5)

20

Comissió de selecció

Publicar en les seues seus les
puntuacions provisionals dels
aspirants (Resolc 6.6)

Puntuacions
provisionals

21

Comissió de selecció
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NO

Reclamacions?

Termini: màxim 5 dies naturals des de
la publicació de llistes provisionals

SÍ

Presentar reclamacions en les
secretaries dels centres (Resolc 6.6)
Aspirants

22

Candidatures
seleccionades
per centre

Estudiar al·legacions, resoldre i
elevar a la DT corresponent per a la
publicació en web CEICE (Resolc 6.7)
Comissió de selecció

23

Aprovar l’expedient del procediment
selectiu i publicació en el DOGV

DOGV

Si el candidat/a és seleccionat en més d’un centre, se li
proposarà per al que haguera consignat en primer lloc
en la sol·licitud de participació
Desistiment i renúncia (resolc 7):
- Abans del termini de presentació de sol·licituds
- Si més de 12 mesos entre la convocatòria i la
resolució del concurs

(Resolc 8)

24

DGCiPD (CEICE)
Aspirant NO
seleccionat en el
centre?

Absència de candidatures
Cap selecció d’aspirants
Centres de nova creació

25

SÍ
Nomenament dels aspirants per 4
anys amb efectes d’1 de juliol del
curs escolar següent (Resolc 8)

26 DT corresponent a l’àmbit del centre

27

1

Comunicar la proposta de
nomenament dels càrrecs del seu
equip directiu al claustre de
professorat i al consell escolar i
formular aquesta proposta a la
DT(Resolc 9)
La direcció del centre

SÍ,
Més de 2 mandats

Nomenament amb caràcter
extraordinari d’1 any (Resolc 11)
Direcció Territorial

En cas que el nomenament com a director/a d’un centre
corresponga a una persona amb destinació definitiva en
un altre, es formalitzarà una comissió de serveis per al
centre en què exercirà la direcció
- La proposta ha de coincidir amb la que conste en el
projecte de direcció presentat a l’inici del procediment,
excepte circumstàncies extraordinàries que valorarà la
DT corresponent. Aquesta anomenarà aquests càrrecs
en cas de no efectuar-se proposta o aquesta no
acomplira els requisits
- El període de mandat serà el mateix que el del
director/a

Renovació als 4
anys?
SÍ, menys de 2 mandats

Procediment de renovació
si avaluació positiva per a
4 anys (Resolc 10)

Resolució
DOGV

28
Cessament del director/a (Resolc 12)
- Finalització del període i, si escau, de la pròrroga
- Renúncia motivada i acceptada per la DT
- Incapacitat física o psíquica sobrevinguda
- Revocació motivada per la DT a iniciativa pròpia o
del consell escolar

Fitxa Gestor
110.10_r_Renovació del
nomenament de director/a

Resolució de 12 de novembre de 2018, del director
general de Centres i 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

La direcció del centre
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RESOLUCIONS
•

Resolució de 17 de febrer de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es
convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directores i directors de centres
docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

•

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.

•

Resolució de 27 de maig de 2020 , de la directora general de Personal Docent, per la qual es
modifica la Resolució de 17 de febrer de 2020, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la
selecció i el nomenament de directors i directores de centres docents públics de titularitat de la
Generalitat Valenciana.

FORMULARIS
Els formularis relacionats amb aquest recurs, es poden trobar als annexos de la mateixa
resolució:
•

Resolució de 17 de febrer de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es
convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directores i directors de centres
docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Aquest document no té valor jurídic.
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