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RESUM
És el director o directora qui nomena els òrgans unipersonals, com és el de Cap
de Departament, havent escoltat el claustre en relació amb els criteris d’aplicació
(veure el paràgraf següent), i informa al consell escolar i al claustre dels
nomenaments i cessaments corresponents (Veure més a baix el Decret 155/2010
de direcció Article 10.1 i el Decret 102/2010 d’autonomia de centre Article 41.5).
En els instituts tenen prioritat per optar a ser anomenats cap de departament
didàctic els professors i professores que pertanyen al cos de catedràtics
d’ensenyament secundari, d’acord amb el lloc que ocupen en la plantilla del centre
(antiguitat en el centre) com a titular d’alguna de les especialitats integrades en el
respectiu departament. Si cap d’ells no hi opta i se’n té constància expressa (cal
un escrit de renuncia per part del catedràtic que no vol ser Cap de Departament
explicant els motius), o en cas d’absència de catedràtics, el nomenament podrà
recaure en qualsevol altre professor o professora que imparteixi ensenyaments
d’acord amb el lloc que ocupa en la plantilla del centre com a titular d’alguna de les
especialitats integrades en el respectiu departament (Veure més a baix a la
Resolució de 15 de juny de 2010 l’apartat 22.3.3.1.). Els catedràtics anteriors a la
LOGSE, és a dir que ja eren catedràtics abans de 1990, tenen prioritat sobre els
catedràtics posteriors a la LOGSE.
Si un Director vol anomenar com a Cap de Departament a una persona amb
menor prioritat, ho pot fer però ha de fer un escrit raonat dels motius d’aquesta
decisió, que anirà dirigida a l’inspector del centre. El professor afectat té dret a
presentar davant de l’inspector les seves al·legacions i demanar que es respecti la
prioritat basada en antiguitat, capacitat i mèrits.
Les funcions dels Caps de Departament i el nombre de Departaments són segons
la Resolució de 15 de juny de 2010 (Veure més a baix) les següents:
•

L’organització del calendari, proposta de l’ordre del dia i elaboració de les actes
de les reunions de departament.
• La coordinació de l’elaboració i actualització de les programacions didàctiques,
recursos didàctics i elements d’avaluació.
• La coordinació pedagògica amb altres departaments.
• La gestió de les instal·lacions, aules i materials específics.
• El suport didàctic al professorat de nova incorporació.
El nombre de Departaments didàctics és com a mínim dos però poden ser els que
es decideixi el projecte educatiu de centre que ha de ser aprovat pel Claustre de
professors.

REFERENCIES LEGISLATIVES (de més modernes a més antigues)
LOMCE (9 de desembre de 2013)
(No diu res sobre Departaments)
Decret de direcció (Decret 155/2010)
Article 10.1.a sobre Funcions específiques com a cap del personal del centre diu:
“Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell escolar,
d’acord amb el marc reglamentari i les normes d’organització i funcionament del
centre, els altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de
coordinació; assignar-los responsabilitats específiques i proposar l’assignació dels
complements retributius corresponents, tenint en compte els criteris que estableix
el Govern i els recursos assignats al centre.”.
LEC (10 de juliol de 2009)
Article 112.2. La pertinença al Cos de Catedràtics d’Educació de la Generalitat de
Catalunya es valora a tots els efectes com a mèrit docent específic.
Decret d’autonomia de centre (Decret 102/2010)
Article 41 sobre Òrgans unipersonals de coordinació
3. El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s’ha d’estendre, com a
mínim, al curs escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del director o
directora. En els centres que imparteixen educació secundària hi ha d’haver, com
a mínim, dues persones caps de departament, el nomenament de les quals ha de
recaure preferentment en personal funcionari docent dels cossos de catedràtics.
5. El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent
escoltat el claustre en relació amb els criteris d’aplicació, i informa al consell
escolar i al claustre dels nomenaments i cessaments corresponents.
Resolució de 15 de juny de 2010 per la qual s’aprova el document per a
l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària
per al curs 2010-2011
22.3.3.1. Caps de departament didàctic
En els instituts tenen prioritat per optar a cap de departament didàctic els
professors i professores que pertanyen al cos de catedràtics d’ensenyament
secundari, d’acord amb el lloc que ocupen en la plantilla del centre com a titular
d’alguna de les especialitats integrades en el respectiu departament. Si cap d’ells
no hi opta i se’n té constància expressa, o en cas d’absència de catedràtics, el
nomenament podrà recaure en qualsevol altre professor o professora que

imparteixi ensenyaments d’acord amb el lloc que ocupa en la plantilla del centre
com a titular d’alguna de les especialitats integrades en el respectiu departament.
Sens perjudici de les altres funcions que se’ls puguin atribuir per les normes
d’organització i funcionament del centre, els instituts i les seccions d’educació
secundària han d’assegurar, normalment a través dels caps de departament
didàctic:
•

L’organització del calendari, proposta de l’ordre del dia i elaboració de les actes
de les reunions de departament.
• La coordinació de l’elaboració i actualització de les programacions didàctiques,
recursos didàctics i elements d’avaluació.
• La coordinació pedagògica amb altres departaments.
• La gestió de les instal·lacions, aules i materials específics.
• El suport didàctic al professorat de nova incorporació.
Així mateix, des dels departaments didàctics s’ha de col·laborar amb l’equip
directiu del centre en l’elaboració, seguiment i avaluació de projectes específics
relacionats amb el departament o interdisciplinaris i, quan escaigui, en l’avaluació
del professorat adscrit al departament.
22.3.3.2. Caps de departament de formació professional i de seminari
Al capdavant de cada departament de formació professional i seminari, i escoltats
els seus membres, es nomenarà un cap de departament o de seminari d’entre els
seus integrants que, a més de reunir els requisits generals, pertanyi al cos de
catedràtics. Si cap d’ells no hi opta i se’n té constància expressa, o en cas
d’absència de professors d’aquest cos, es podrà nomenar un professor o
professora funcionari del cos de professors d’ensenyament secundari o, si no n’hi
ha, qualsevol altre professor o professora que, formant part integrant
LOE (4 de mayo de 2006)
Disposición adicional octava. Cuerpos de catedráticos.

1. Los funcionarios de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria,
de música y artes escénicas, de escuelas oficiales de idiomas y de artes
plásticas y diseño realizarán las funciones que se les encomiendan en la
presente Ley y las que reglamentariamente se determinen.
2. Con carácter preferente se atribuyen a los funcionarios de los cuerpos
citados en el apartado anterior, las siguientes funciones:
a) La dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica de la
propia especialidad que se realicen en el centro.

b) El ejercicio de la jefatura de los departamentos de coordinación didáctica,
así como, en su caso, del departamento de orientación.
c) La dirección de la formación en prácticas de los profesores de nuevo ingreso
que se incorporen al departamento.
d) La coordinación de los programas de formación continua del profesorado
que se desarrollen dentro del departamento.
e) La presidencia de los tribunales de acceso y en su caso ingreso a los
respectivos cuerpos de catedráticos.
DECRET 199/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació
professional de grau superior. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2275,
pàg. 11069, de 30.10.1996).
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50.4 El nomenament de cap de departament s'efectua d'entre els professors
membres del departament que tinguin la condició de catedràtic, escoltat el
departament. Si cap dels membres del departament no té la condició de
catedràtic, la proposta es farà d'entre tots els seus membres.

