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L’assessor col·laboratiu 
 

Qui és i què fa?  Professional psicopedagògic, expert en processos de canvi i millora de 
les pràctiques educatives en una direcció inclusiva, amb coneixement 
tant del contingut de millora com dels propis processos de canvi i millora 
de les pràctiques 
 

Quina és la 
seva funció?  

“Basteix” la construcció de millores en la pràctica docent, oferint ajudes 
ajustades al professorat, que és qui decideix, pensa, dissenya i 
desenvolupa aquestes millores. Per fer-ho, l’assessor/a ajuda a delimitar 
el contingut de millora (els canvis concrets en les pràctiques que es volen 
introduir), ajuda a definir la millora com una tasca col·laborat iva, ajuda a 
recollir i analitzar les pràctiques docents actuals contrastant-les amb 
referents tant conceptuals (conceptes i principis teòrics) com pràctics 
(experiències, materials i recursos), ajuda a dissenyar acuradament les 
millores, dona suport mentre s’estan portant a la pràctica, i ajuda a 
avaluar-les per tal de generalitzar-les i consolidar-les. 
 

Quin llenguatge 
i postura 
adopta?  

Parteix de les demandes, necessitats i sabers del professorat, i d’una 
comprensió en profunditat del seu context, realitat i condicions. Ajuda al 
professorat a entendre de manera més rica i elaborada la pràctica docent 
i el seu caràcter complex i dilemàtic, i a establir ponts entre teoria i 
pràctica. Es capaç de “transitar” entre el coneixement pràctic i el 
coneixement acadèmic, i d’ajudar als docents a fer-ho. Busca afavorir 
que els docents prenguin consciència, enriqueixin, revisin i reconstrueixin 
els seus marcs de referència sobre la pràctica docent, i que siguin cada 
cop més capaços d’articular teoria i pràctica. 
 

Quin és el seu 
estil de 
lideratge amb el 
grup?  

Té un model de com ajudar a construir les millores. Des d’aquest model, 
equilibra la col·laboració i la direcció. No imposa, però sí proposa. Ajuda 
al grup de docents a anar més enllà del que aniria sense la seva ajuda. 
Promou l’autonomia, la responsabilitat i el control dels docents com a 
agents de canvi i millora de les seves pràctiques, especialment pel que fa 
a la seva capacitat de reflexió sobre la pràctica, de construcció d’una 
visió compartida, i de presa de decisions. Va disminuint progressivament 
la seva ajuda i intervenció. 
 

Quines 
estratègies 
utilitza? 

Ajuda a estructurar les tasques que concreten el procés de disseny i 
desenvolupament de les millores. Utilitza estratègies de suport diverses i 
de manera flexible, per tal d’adaptar-se a les necessitats del grup en 
cada moment del procés. Atén de manera equilibrada les dues 
dimensions implicades en el procés de construcció conjunta de les 
millores: l’avenç en el disseny i desenvolupament de les pràctiques, i la 
construcció d’un clima emocional i motivacional de treball basat en la 
col·laboració i la cohesió grupal. Utilitza sistemàticament i 
deliberadament el llenguatge i una àmplia gamma de recursos discursius 
(tant d’escolta com d’influència) per donar suport al procés de 
construcció conjunta de les millores 
 

 


