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VOTS PARTICULARS QUE PRESENTEN LES CONSELLERES I CONSELLERS DE L’STEI-i A 

L’INFORME 8/2009 

 

El projecte d’ordre del conseller d’educació i cultura de dia ……………… de ………….. de 2009, per la 

qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels 

centres docents públics presenta unes característiques que no es correspon amb un model de participació i 

gestió democràtica dels centres docents públics perquè no incorpora mesures concretes per: 

- Recuperar les funciones atorgades als òrgans col·legiats de govern en la legislació educativa 

prèvia a la LOCE. 

- Potenciar la corresponsabilitat i el funcionament col·lectiu com a elements bàsics en l’acció 

educativa. 

- Regular l’elecció democràtica de l’equip directiu per part del consell escolar del centre. 

- Configurar un equip directiu col·legiat,  amb un repartiment equilibrat de funcions i 

responsabilitats entre el seus integrants. 

- Limitar el nombre de vegades que un director o directora ocupi el càrrec de forma 

ininterrompuda. La renovació del mandat mitjançant avaluació de la Inspecció crea, a la pràctica, 

un cos de directors encobert. 

 

El CEIB ha aprovat incorporar un conjunt de propostes (la majoria de les quals han estat proposades pels  

consellers i les conselleres de l’STEI-i), que, en el cas de la seva acceptació suposaran una millora del 

projecte d’ordre. Tot i això,   la  representació de l’STEI-i al CEIB  no hem votat favorablement aquest 

informe, ja que no compartim la filosofia del projecte d’ordre i reclamam un model participatiu i 

democràtic, on l’equip directiu sigui elegit pel consell escolar del centre. 

 

- Vot particular número 1.  

Es proposa incorporar a l’apartat de consideracions generals el següent text: El CEIB considera 

necessari equips directius amb la formació i les competències necessàries, elegits pel consell escolar 

(màxim òrgan representatiu de la comunitat educativa), que puguin posar en marxa els projectes 

col·lectius aprovats  i posar en marxa les decisions adoptades. 

 

- Vot particular número 2 

Es proposa la modificació de l’article 18 del projecte d’acord amb la següent consideració: El CEIB no 

comparteix aquest model d’estructura d’equip directiu ni el procés d’elecció. Cal una elecció 

democràtica de l’equip directiu i un repartiment equilibrat de funcions i responsabilitats. Proposam a 

la Conselleria d’Educació i Cultura una nova redacció d’aquest article que reculli clarament els 

principis abans esmentats. 

 

Edelmiro Fernández Otero 

(en nom de les conselleres i consellers de l’STEI-i) 

 

 


