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Com podem afavorir l'aparició de la innovació 

 
Quan un centre engega processos i projectes de millora educativa, siguin de            
renovació o d’innovació, està dient que té finalitats i esperances en el futur.  
 
La recerca en processos d’innovació assenyala que gestionar eficaçment la          
comunitat educativa, la cultura de centre, les estructures organitzatives, així com           
una determinada manera d’entendre el lideratge, afavoreix l’assoliment dels         
processos de millora educativa i d’innovació.  
 
La comunitat educativa 
 
“La comunitat educativa està formada per les persones i institucions que intervenen            
en el procés educatiu” (Llei d’Educació de Catalunya, títol III, article 19). 

La comunitat escolar forma part de la comunitat educativa. Un dels reptes de la              
innovació educativa és establir vincles clars entre els diferents tipus d’aprenentatge           
—formals, no formals i informals— que ofereix la comunitat educativa, connexions           
estables entre tots ells i trobar maneres d’aprofitar els recursos humans i materials             
que cadascun d’aquests agents inverteix en l’educació.  

Per aconseguir-ho cal que els membres de la comunitat, i especialment els de la              
comunitat escolar, creïn un context comú, tot compartint necessitats, recursos,          
idees, concepcions, objectius, metodologies, projectes, etc. La construcció d’espais         
de diàleg, per a la presa de decisions conjuntes, ha d’ajudar a donar coherència i               
cohesió a les accions educatives que la comunitat hagi decidit efectuar.  

Aquests espais i les dinàmiques de treball cooperatiu esdevindran el principal motor            
de canvi i d’innovació de la comunitat educativa. Caldrà assegurar que el projecte             
educatiu de millora o d’innovació tingui en compte aspectes relacionats amb la            
comunitat educativa i amb l’entorn. 

Aspectes relacionats amb l’entorn 

● El canvi i la innovació que volem promoure haurien d’estar alineats amb les             
necessitats detectades per l’entorn i definides per la comunitat. 

● Les xarxes d’intercanvi i de cooperació haurien de ser visibles a la comunitat 
educativa i haurien d’estar al seu abast. 

● Les connexions amb els diferents tipus d’aprenentatges (formals, no formals i           
informals) haurien d’’afavorir l’aprenentatge personalitzat i sostingut durant tota la          
vida. 
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Aspectes relacionats amb la comunitat escolar 

● La creació d’un bon clima emocional que generi i reforci els vincles entre els 
membre de l’equip. 

● Un treball en equip guiat pel consens, la reflexió crítica i constructiva, així com la 
responsabilitat compartida per assolir els objectius. 

● Els lideratges distribuïts i les decisions sobre els canvis estructurals i organitzatius, 
com a base del funcionament de la comunitat. 

● La reflexió sobre la pròpia pràctica i les dinàmiques de construcció de 
coneixement com a eines per promoure canvis i millores, per crear un bon clima 
de treball i afavorir la imatge professional. 

 
 
Lideratge 
 
Podem definir el lideratge com la facultat de motivar i guiar un grup de persones per                
aconseguir l’assoliment d’uns objectius. 
 
 
J. Kotter i H. Rathgeber (Our iceberg is melting - 2006) proposen un seguit de               
recomanacions per considerar en la gestió d’un procés de canvi: 
 

● Transmetre el sentit de la urgència i de la necessitat del canvi, procés de              
millora o d’innovació. 

● Establir complicitats compartint i consensuant decisions. 
● Desenvolupar en l’equip d’una visIó del canvi. Què aconseguirem? Com          

serà? 
● Potenciar que els membres de l’equip actuïn amb llibertat, reduint obstacles           

barreres (jeràrquiques, burocràtiques, etc.). 
● Establir mecanismes de difusió per informar i dels resultats assolits en etapes            

intermèdies. 
● Impulsar de manera constant l’equip per aconseguir els objectius. 
● Incorporar al projecte del centre la cultura del canvi i dels processos de             

millora i d’innovació. 
 
La importància del lideratge distribuït 
 
Un altre aspecte a tenir present és el foment del lideratge distribuït o compartit,              
en el qual la corresponsabilitat impregna l’equip. Cal promoure la participació en la             
diagnosi, en la definició de pla i en la priorització de reptes i millores vinculades al                
projecte educatiu del centre. També facilitar eines formatives i de gestió als equips             
directius i responsables d’equips docents, reforçar els equips docents i el treball en             
equip, tot articulant les responsabilitats respectives. 
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Joan Cornet (2002) identifica onze habilitats que, tot i         
estar adreçades a líders individuals, poden ser aplicables a un equip que lideri un              
procés d’innovació pedagògica: 
 

 

 
 
Estructura organitzativa 
 
Una organització és la coordinació planificada de les activitats d’un conjunt de            
persones per a l’assoliment d’un objectiu comú i explícit [Schein(1972)]. 
  
Aquesta definició presenta els elements que formen part de l’engranatge d’una           
organització eficaç: 
 

● objectius compartits 
● compromís de les persones  
● coordinació planificada i cultura organitzativa 

 
 
 

http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/cornet0302/cornet0302.html
https://books.google.es/books/about/Professional_Education.html?id=TTWfAAAAMAAJ&redir_esc=y
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Objectius  
 
Malgrat posar la mirada en la complexitat estructural i organitzativa no s’ha            
d’abandonar la visió de conjunt. No s’ha de perdre mai de vista quins són els               
objectius clau, quin és el projecte educatiu creat per donar resposta a les             
necessitats d’adequació social i d’entorn, i tenir la mirada sempre posada en            
l’alumnat. 
 
Compromís  
 
El centre, com a organització, ha de tenir en compte el compromís de les persones               
que la integren i crear les condicions òptimes per al seu creixement personal i              
professional. Cal l’establiment d’un lideratge distribuït que doni veu, i que           
comprometi tots els agents; la creació d’espais de debat constructiu; el           
reconeixement de les fortaleses individuals, de les bones pràctiques educatives i           
dels bons processos d’aprenentatge. 
 
Cultura col·laborativa 
 
L’èxit personal i acadèmic dels alumnes d’un centre, depèn del treball coordinat i             
planificat de les diferents accions educatives. Aconseguir els acords necessaris per           
assolir els objectius serà un procés laboriós de consens i participació.  
És en aquests espais de debat professional on l’equip s’enforteix i s’impulsen els             
projectes de millora. També ha de tenir en compte els recursos i les relacions amb               
l’entorn tot treballant conjuntament amb famílies,entitats, serveis i institucions.  
 
 
Un element important de la cultura col·laborativa és el debat i la comunicació que              
s’estableix entre els membres de la comunitat educativa. Algunes de les condicions            
afavoridores de la col·laboració entre els membres de la comunitat escolar són:  
 

● Planificar i conduir les sessions d’intercanvi pedagògic amb objectius         
concrets i acotats (metodologies competencials, didàctiques concretes, gestió        
de grups, inquietuds d’aprenentatge i d’adequació a les noves necessitats,          
etc.) 

● Compartir el significat de les paraules que integren el llenguatge pedagògic i            
professional usat pel grup. 

● Donar veu a tots i cadascun dels membres de l’equip, propiciant la reflexió i              
vetllant perquè la cordialitat i el to professional sigui la tònica del debat. 
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● Facilitar la integració en el debat dels nous        
membres del claustre. 

● Gestionar eficaçment el temps vetllant per l’eficàcia de les sessions de treball. 
● Recollir les idees i els acords consensuats del grup deixant palès el            

compromís en el seu acompliment. 
● Organitzar la implementació d’aquests acords en plans d’acció realistes i          

temporalitzats. 
● Recollir les evidències concretes per observar, analitzar i avaluar tant els           

resultats de les actuacions dutes a terme, com dels processos utilitzats. 
● Recordar els objectius principals del projecte de centre per orientar l’equip           

quan aquest ho necessiti. 
● Repartir responsabilitats i tasques per aprofitar les habilitats de cada persona. 
● Construir una base d’autoestima i de pertinença a la comunitat partint d’un            

equilibri adequat entre repte i suport. 
● Preveure i habilitar instruments i espais físics i temporals per l’avaluació dels            

plans d’acció. 
 
Cultura de centre 
 
S'entén per cultura de centre el conjunt d'elements i regles que no són del tot               
explícites, però que formen part de la manera de fer i de ser d'un centre educatiu. 
 
Hi ha diversos elements que configuren la cultura d’un centre: la història de la              
institució, els principis pedagògics compartits, els valors expressats i assumits pels           
seus membres, el reconeixement social del centre o els supòsits tàcits que no es              
veuen i que són difícils d’identificar, com les regles no formulades de manera             
explícita.. 
  
Fer emergir, en moments de canvi, la cultura de centre és una qüestió clau, perquè               
cal que tots els seus membres la comparteixin. Reconèixer la identitat pròpia i             
intentar millorar-la, fa avançar cap a un model de centre harmònic i coherent.  
 
 

Característiques relacionades amb la cultura de centre que afavoreixen els 
processos de millora i la innovació 

● Es té la convicció que tots els infants poden créixer, desenvolupar-se i aprendre,             
cadascú al seu ritme i en funció de les seves necessitats. 

● Es té vocació d’acollida i d’inclusió de tot tipus d’infants i famílies. 
● S’implica a les famílies en el funcionament del centre i es faciliten les connexions              

entre casa i escola. 
● Es concep el centre com un espai d’aprenentatge de creixement personal: tothom            

hi aprèn, tant l’alumnat com el professorat, i tots es fan responsables del seu              
aprenentatge. 

● El clima del centre és de millora contínua. 
● S’està obert al món, a noves idees i persones, altres centres, entitats i xarxes per               

conèixer, compartir i fer nous aprenentatges. 

 


