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FÒRUM:  

“Convivència, participació i gestió democràtica dels centres” 
(Experiències, perspectives i resistències davant la LOE) 

 
PROPOSTES 

 

Cap a una alternativa per a la gestió democràtica dels centres: 

a) Algunes preguntes prèvies (per què i quan?) 
 
1.- Sobre el model actual d'organització de centres:  
 
- Es reprodueix en els centres educatius el model jeràrquic i de democràcia formal, tutelada.  
- Les comunitats educatives han retrocedit en la seua capacitat de decisió i govern 
- La cultura de la delegación impera; té relació la realitat amb la capacitat o incapacitat de 
mobilització 
- Els centres educatius no estan en mans dels diferents agents implicats en l'educació: 
(famílies, professorat, alumnat, personal laboral, altres agents externs al centre).     
- S'està produint un increment, ingerència major i progressiva de l'Administració. 
 
2 . Sobre el director/a: 
 
- En la LOQE i la LOE representa l'Administració en els centres. Assumeix més competències 
que en el passat. Hi ha un transvasament de competències dels Consells escolars cap als 
directors. En aquest marc: com podem impulsar la direcció col·legiada? 
- La direcció és seleccionada per una Comissió. Quina estratègia podem desenvolupar perquè 
siga proposada la candidatura del consell escolar? 
- Davant les avaluacions (de l'equip directiu i d'aquest per a establir possibles mèrits del 
professorat), com és el paper que ha de jugar el Consell Escolar? Estratègies. 
 
 
 
3. Consells escolars: 
 
- Ha de subordinar-se el projecte de direcció al Projecte Educatiu del Centre. 
-Sobre la seua composició. Estem d'acord amb aquesta composició dels consells. Des del teu 
sector, quines mesures correctives es proposen. Com posar-ho en práctica mentre no es 
modifique la normativa. 
- Quin paper juga el representant proposat per organitzacions empresarials o institucions 
laborals en l'àmbit d'acció dels centres de FP. 
- Les tasques de gestions burocràtiques del centre han de ser realitzades per un altre personal 
diferent del professorat 
 
4. CLAUSTRES: 
 
- Com s'assumeix la idea que els presidisca, no el seu representant, sinó una figura: el 
director/a que representa a la Administració?  
- Si és el claustre el que tria els seus representants per al consell escolar. Aquests hi han 
d'anar després a títol personal o assumir el que han decidit els seus respectius claustres. 
 
6 . AUTONOMIA DELS CENTRES: 
 
- Què entenem per autonomia dels centres? Quin seria el límit d'aquesta autonomia?  
- Com es relaciona aquesta autonomia i les nombroses avaluacions externes que ixen en la 



 

 2 

LOE? 
- Com entenem l'autoavaluació de centres, l'avaluació democrática … 
 
 
B) Cap a una alternativa per a la gestió democràtica dels centres: 
 
 
1. PRINCIPIS GENERALS  

 
A) PARTICIPACIÓ: 
 
- Fomentar la participació activa, creant dinàmiques de discussió i debat en tots els òrgans i 
per part de tots els estaments.  
- Educar per a la participació: Fomentar condicions i hàbits de participació responsable  
i efectiva per a l'alumnat, facilitant espais físics i temporals per a la seua organització (cultural, 
social, política…).  
- Avançar des de la democràcia representativa a la democràcia participativa. 
 
 
B) HORITZONTALITAT: 
 
- Bandejar criteris jerarquitzants en el funcionament de qualsevol òrgan de participació i en la 
presa de decisions. 
 
C) AUTONOMIA: 
 
- En l'organització i la gestió del centre, així com en la planificació pedagògica.  
- Avaluació des de la pròpia comunitat educat iva  
 
D) TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA: 
 
- Accés "universal" a tota informació de caràcter general. 
 
2. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ, GESTIÓ I GOVERN: 
 
A) CONSELL ESCOLAR: 
 
- Òrgan de representació de tots els sectors de la comunitat educativa. 
- Òrgan de debat i trobada. 
- Òrgan de DECISIÓ dels centres (ENTRE LES SEUES COMPETÈNCIES HA D'ESTAR INCLOSA 
L'ELECCIÓ DE DIRECTOR). 
 
B) CLAUSTRE: 
 
- Recuperar el claustre com a òrgan de discussió i debat indispensable en la presa de 
decisions, assegurant la suficient i adequada representació d'aquest i dels acords que  
s'adopten en el consell escolar. 
- Els representants del professorat en el consell escolar es representen a si mateixos o es 
vinculen amb l'opinió majoritària del claustre? 
 
 C) DEPARTAMENTS DIDÀCTICS: 
 
- Òrgan col·legiat amb metodologia de  “treball en equip” i presa de decisions de forma 
democràtica. 
- No a la disminució de departaments didàctics en els centres. Nombre de departaments en 
relació amb la realitat multidisciplinar de l'activitat docent. 
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- Caps de departament elegits democràticament d'entre els seus membres i amb caràcter 
rotatori i voluntari. 
 
3. CÀRRECS UNIPERSONALS: 
 
A) DIRECCIÓ: 
 
La figura del director o directora entesa com a: 
 
- Representant de la comunitat educativa. 
- Intermediari entre l'Administració i la comunitat educativa del centre. 
-  Haurà d'estar confirmat per la comunitat educativa i ratificat pel consell escolar del centre, 
no per l'administració. 
- Tots els claustrals han de ser elegibles.  
  
B) CAP D'ESTUDIS: 
- La figura del/la cap d'Estudis haurà de ser entesa com a coordinador/a pedagògic/a. 
 


