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EDUCACIÓ PLANTILLA

Ensenyament ‘professionalitza’ amb
un curs obligatori la figura de director
Els docents que vulguin ser-ho hauran de fer una formació prèvia de 240 hores
SEGRE

❘ LLEIDA ❘ Els mestres de Primària i professors de Secundària
que vulguin optar a la direcció
de centres educatius s’hauran
de formar específicament per
a aquest lloc en un curs de 240
hores. Així ho va explicar ahir
el director dels serveis territorials d’Ensenyament en una reunió amb directors, de forma que
d’alguna manera “professionalitza” la figura del director de
col·legi o institut.
Fins al moment, els docents
seguien un curs de 90 hores un
cop ja sabien que la seua candidatura a director havia estat
aprovada, però ara hauran de
cursar obligatòriament el de
240 hores tots els docents que
vulguin presentar-se a director
en el futur.
El curs s’impartirà a Lleida
el mes de juliol vinent i en el
primer trimestre del curs que
ve i consistirà en formació sobre
normativa, gestió de personal i
nocions sobre selecció de professorat, lideratge (i lideratge
distribuït, que significa saber

delegar) i coaching per aprendre
a motivar el professorat, entre
altres qüestions.
El mandat dels directors d’escoles i instituts és de quatre anys
i es pot renovar fins a arribar
als setze de manera pràcticament automàtica. En cas de voler seguir en el càrrec durant
més temps, els directors també
hauran de seguir un curs, enca-

VETERANS

Els directors actuals que
vulguin seguir en el càrrec
després de 16 anys també
hauran de fer un curs
ra que de menys hores que els
que es presenten per primera
vegada.
D’altra banda, en la reunió
també es va detallar als directors la possibilitat que mestres
de Primària imparteixin classes
de matemàtiques, català o castellà a Secundària, al·legant la

Opositors, just abans d’iniciar les proves a l’abril.

falta de docents a la borsa destinada a aquesta última etapa.
Aquesta mesura ha provocat
crítiques sobretot del sindicat
de professors de Secundària
Aspepc-sps, que afirma que a
Lleida no falten professors substituts per a català i castellà, com
va publicar aquest diari.

La intenció d’Ensenyament
és proposar mestres per a les
vacants que es generin per al
curs vinent en aquestes tres matèries a Secundària (a causa de
jubilacions, per exemple) i els
directors, que entrevistaran els
candidats, decidiran si els “contracten” o no.

La meitat dels
inscrits a les
oposicions no
s’hi presenta
n Entorn de la meitat dels
inscrits a les oposicions de
professors d’Infantil, Primària i Secundària no es
va presentar a les proves,
segons van confirmar ahir
fonts solvents. A tot Catalunya hi havia registrats
18.392 aspirants, 1.472
dels quals de Lleida, per a
les 2.000 places convocades. La primera prova va
constar d’una part pràctica (el 70 per cent de la
nota) i una altra de teòrica
(un 30%), en la qual els
opositors van desenvolupar per escrit un tema
de la seua especialitat
d’entre els proposats pel
tribunal. La segona prova per als que passin la
primera consisteix en la
presentació d’un programa didàctic i l’exposició
oral d’una unitat. Els que
la superin, han d’acreditar
la seua experiència laboral. Amb la puntuació de
l’oposició i la del concurs
de mèrits, obtindran una
puntuació global que els
“ordenarà” dins de cada
especialitat.

ITMAR FABREGAT

Vila Montcada demana netejar males herbes de parcs
❘ LLEIDA ❘ El president veïnal de Vila Montcada, Lluís Carrera, va
lamentar ahir que als parcs infantils del barri s’estan acumulant
males herbes. En aquest sentit, va demanar a la Paeria que les
retiri, així com veïns del carrer Henri Dunant, paral·lel al de
Joc de la Bola, on també s’acumulen.
EL CARME

Formació n El col·legi El Carme acull aquesta setmana unes
jornades de formació dedicades a professors d’Europa. Amb la
temàtica “Alumnes d’altes capacitats i talents”, participen en
xarrades i tallers de la mà de psicòlegs i educadors.

ERC alerta de l’estat de
cartells de l’Arborètum

Demanen que la cigonya
sigui bé patrimonial

❘ LLEIDA ❘ ERC-Avancem proposarà a la pròxima comissió
d’Urbanisme que es retirin
els plafons informatius de
l’Arborètum, “ja que estan
en molt mal estat i en caldria posar altres de nous”.
Denuncia que en molts no
queda ni la lletra.

❘ LLEIDA ❘ La Crida presentarà a
la comissió d’Urbanisme una
proposta de resolució per declarar la cigonya blanca com
a bé patrimonial de caràcter
ambiental local. La formació
defensa que la cigonya és un
patrimoni comú de tots els
lleidatans.

Precintat un
tram de les
escales d’accés
a la Seu
❘ LLEIDA ❘ Un tram
de les escales que
connecten el carrer
Sant Martí amb
la Porta del Lleó,
l’accés principal a
la Seu Vella, estan
precintades des
de diumenge per
risc de caiguda
de branques trencades d’un arbre
pel temporal de
pluja i vent del
cap de setmana.

