Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Secretaria de Polítiques Educatives
Subdirecció general de la Funció Directiva i lideratge pedagògic
RESOLUCIÓ DE 24 DE JULIOL DE 2020 PER LA QUAL ES VALIDA EL POSTGRAU
ORGANITZAT PER UOC A EFECTES DEL REQUISIT DE FORMACIÓ PER A
PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE DIRECTORA O DIRECTOR DE
CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS
FETS
Primer. En data 7 de febrer del 2020 l’entitat UOC sol·licita la validació de la següent
activitat: Postgrau en Lideratge i Direcció de Centres Educatius.
Segon. La Subdirecció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic ha emès en
data 24 de juliol del 2020 informe favorable referent a aquesta sol·licitud.
CONSIDERACIONS
Primera. El DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres
educatius públics i del personal directiu professional docent estableix en l’article 14.1.d
com a requisit per a participar en el procés de selecció de director/a disposar de la
certificació acreditativa d’haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció
directiva, impartit per les administracions educatives de les comunitats autònomes o
pel Ministeri d’Educació, cultura i Esport o tenir l’acreditació de directiu professional
docent o les habilitacions o acreditacions equivalents.
Segona. L’article 27.1 d’aquest Decret disposa que la formació inicial i permanent per
a l’exercici de la direcció s’ha d’encomanar a institucions, públiques o privades, de
prestigi reconegut, o a les universitats, que han de dissenyar mestratges i altres
programes de formació en direcció i gestió de centres educatius públics d’acord amb
els principis i prioritats del sistema educatiu.
Tercer. L’article 27.2 d’aquest Decret disposa que correspon al Departament
d’Educació, en col·laboració amb les entitats a les quals s’encomani la formació, la
convocatòria, la validació prèvia de continguts i també la validació del procediment i
dels criteris d’avaluació de les persones que cursin els mestratges o altres programes
de formació en direcció i gestió de centres educatius, que han d’incloure aspectes de
desenvolupament del lideratge en aquests contextos.
Quarta. La RESOLUCIÓ EDU/3017/2019, de 13 de novembre, per la qual
s'estableixen les competències dels programes de formació inicial i d'actualització de
les competències per a l'exercici de la funció directiva; les característiques dels cursos
de formació inicial i el d'actualització de les competències per a l'exercici de la funció
directiva, i els procediments per a la validació i el reconeixement de formació impartida
per les universitats per a l'exercici de la funció directiva defineix a l’annex 5 els
requisits i el procediment per reconèixer màsters i postgraus sobre l'exercici de la
funció directiva.
Cinquè. La RESOLUCIÓ EDU/3017/2019, de 13 de novembre estableix que els
cursos de formació inicial i d'actualització de competències per a l'exercici de la funció
directiva els realitza el Departament d'Educació. Tenen també aquesta consideració
els màsters i postgraus universitaris, així com la formació que realitzen les institucions
públiques o privades de prestigi reconegut a proposta del Departament
d'Ensenyament, validats segons el procediment descrit a l'annex 5.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Secretaria de Polítiques Educatives
Subdirecció general de la Funció Directiva i lideratge pedagògic

Per tant, resolc:
Validar el Postgrau que s’especifica a l’encapçalament d’aquest Resolució organitzada
per l’entitat UOC a efectes del requisit de formació per a participar en el procés de
selecció de director/a de centres educatius públics.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la persona titular del
Departament d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
seva notificació, d’acord amb el que estableix l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
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La subdirectora de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic.

