
Competències del director

Són competències del director:

a) Tenir la representació del centre, representar l’Administració educativa en el centre i fer
arribar a aquesta Administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la
comunitat educativa.
b) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències
atribuïdes al claustre del professorat i al consell escolar.
c) Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la
consecució dels objectius del projecte educatiu del centre.
d) Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents.
e) Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre.
f) Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i
imposar les mesures correctores que corresponguin als alumnes i les alumnes, en
compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències que atribueix al
consell escolar l’article 127 d’aquesta Llei. Amb aquesta finalitat, s’ha de promoure
l’agilitació dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres.
g) Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin
la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el
desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn una formació integral en
coneixements i valors dels alumnes i les alumnes.
h) Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i en
l’avaluació del professorat.
i) Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del consell escolar i del claustre del
professorat del centre i executar els acords adoptats, en l’àmbit de les seves competències.
j) Realitzar les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així com autoritzar les
despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les
certificacions i els documents oficials del centre, tot això d’acord amb el que estableixin les
administracions educatives.
k) Proposar a l’Administració educativa el nomenament i el cessament dels membres de
l’equip directiu, prèvia informació al claustre del professorat i al consell escolar del centre.
l) Promoure experimentacions, innovacions pedagògiques, programes educatius, plans de
treball, formes d’organització, normes de convivència, ampliació del calendari escolar o de
l’horari lectiu d’àrees o matèries, d’acord amb el que recull l’article 120.4.
m) Fomentar la qualificació i formació de l’equip docent, així com la recerca,
l’experimentació i la innovació educativa al centre.
n) Dissenyar la planificació i organització docent del centre, recollida en la programació
general anual.
ñ) Qualssevol altres que li siguin encomanades per l’Administració educativa.»

Competències del cap d’estudis

Són competències del cap d’estudis:
a) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal docent
en tot allò relatiu al règim acadèmic.



b) Substituir el director en cas d’absència o malaltia.
c) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament
d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment
determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també del projecte curricular i de la
programació general anual del centre, i vetllar-ne pel compliment.
d) Coordinar les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i complementàries de
professorat i alumnat relatives al projecte educatiu, projectes curriculars d’etapa i
programació general anual, i vetllar-ne per l’execució.
e) Elaborar, en col·laboració amb la resta de l’equip directiu del centre, els horaris
acadèmics de l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris aprovats pel claustre i amb
l’horari general inclòs en la programació general anual, com també sotmetre’ls a l’aprovació
provisional del director, i vetllar-ne pel compliment estricte.
f) Elaborar la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa
de l’activitat acadèmica, oït el claustre.
g) Coordinar i dirigir l’acció dels equips de cicle, de l’equip de suport, de l’equip d’orientació
educativa i psicopedagògica dins el centre i dels tutors conforme als plans d’orientació
educativa i d’acció tutorial.
h) Recollir, en la programació general anual, el pla de formació del professorat del centre,
elaborat per la comissió de coordinació pedagògica a partir de la proposta formulada pel
claustre, i organitzar, amb la col·laboració del representant dels professors en el centre de
professorat, les activitats del centre de manera que es possibiliti l’execució del pla de
formació del professorat.
i) Coordinar l’activitat docent del centre, amb especial atenció als processos d’avaluació i
adaptació curricular.
j) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir, per delegació del director, les
sessions d’avaluació de final de cicle o etapa.
k) Establir la coordinació entre les diferents etapes educatives.
l) Organitzar l’atenció i la cura de l’alumnat en els períodes d’esplai i en altres activitats no
lectives.
m) Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre, i facilitar-ne i orientar-ne
l’organització.
n) Establir els mecanismes per corregir absències imprevistes del professorat, atenció a
l’alumnat o qualsevol eventualitat en el normal funcionament del centre.
o) Establir els mecanismes de coordinació amb els diferents centres educatius de la zona.
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p) Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel director dins l’àmbit de la seva
competència.

Competències del secretari

Són competències del secretari:
a) Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del director.
b) Actuar com a secretari dels òrgans de govern col·legiats del centre, estendre acta de les
sessions i donar fe dels acords amb el vistiplau del director.



c) Substituir el director en cas d’absència o malaltia, en aquells centres que no disposin de
cap d’estudis o en el cas que aquest també sigui absent.
d) Custodiar els llibres i arxius del centre.
e) Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i les persones interessades.
f) Realitzar l’inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat.
g) Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics, del material
didàctic i del mobiliari o qualsevol material inventariable.
h) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal
d’administració i serveis adscrit al centre.
i) Elaborar l’avantprojecte de pressupost del centre d’acord amb les directrius del consell
escolar i oïda la comissió econòmica, si existeix.
j) Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les instruccions del director,
portar la comptabilitat i retre’n comptes davant el consell escolar i les autoritats competents.
k) Vetllar pel compliment adequat de la gestió administrativa del procés de preinscripció i
matriculació de l’alumnat, i garantir-ne l’adequació a les disposicions vigents.
l) Vetllar pel manteniment material del centre en tots els seus aspectes, d’acord amb les
indicacions del director.
m) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament
d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment
determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també de la programació general anual,
juntament amb la resta de l’equip directiu.
n) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats
d’acord amb la normativa vigent.
o) Donar a conèixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació sobre normativa,
disposicions legals i assumptes d’interès general o professional que arribin al centre.
p) Qualsevol altra funció que li encomani el director dins del seu àmbit de competència.


