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Seminari ‘Aprofundim en Lideratge en l’organització i la 
gestió del centre’

Sessió 3. Comprendre la 
relació entre lideratge i 

millora

Evidències científiques sobre el lideratge més efectiu

Lideratge i millora del resultats de l’alumnat

Lideratge i millora de l’escola

Sessió 2. Ensenyar a 
distribuir el lideratge i 

crear cultures 
col·laboratives

Quin estil o model de lideratge facilita la creació de cultures col·laboratives

Com es poden crear cultures col·laboratives i distribuir el lideratge

Exemples a nivell internacional

Sessió 1. Repensar la 
visió del centre educatiu 

amb un lideratge més 
distribuït

Entendre el concepte de lideratge educatiu i la seva evolució

Entendre el concepte de visió i la seva relació amb el lideratge

Entendre el concepte de lideratge distribuït i la seva importància
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SI NO

Ets directora/director

Ets membre de l'equip directiu

Tens una de posició de lideratge

Ets un/una líder

Formulari inicial

En el teu centre educatiu o institució educativa:



1. DEFINICIONS DE 
LIDERATGE

2. LIDERATGE I 
VISIÓ

3. EVOLUCIÓ DEL 
LIDERATGE 
EDUCATIU

4. QUÈ ÉS EL 
LIDERATGE 
DISTRIBUÏT 

5. IMPORTÀNCIA 
DEL LIDERATGE 

DISTRIBUÏT
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El lideratge és una prioritat 
educativa a nivell mundial

• El lideratge importa
• Els líders importen
• Lideratge sense visió no és 

lideratge
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El lideratge és un factor clau per 
aconseguir una educació de 
qualitat 

"Procés utilitzat pels líders per donar 
propòsit als esforços col·lectius dels 
membres d'una organització i motivar-
los a treballar en col·laboració en un 
ambient de confiança i respecte" 
(Green, 2013)
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Tasca de mobilitzar a altres per articular i aconseguir intencions 
i metes compartides a l'escola (Leithwood, 2009) involucrant a 
la comunitat escolar en un projecte comú de millora (Elmore, 
2008)



Valors

Missió

Visió





Importància 
de la visió

• Tenir una visió operativa defineix a les organitzacions més 
efectives

• La visió es requereix especialment en moments crítics o de 
transició, i en escoles amb més dificultats (Day et al., 2000; Murphy 
et al., 2008; Potter et al., 2002).

• La figura essencial en la creació de la visió és el director o 
directora (Austin, 1978; Edmonds & Frederiksen, 1978; Leithwood
et al., 2004; Murphy et al., 2007).

• El tipus de visió distingeix els directors més efectius dels menys 
efectius (Jackson, 2000; Rutherford, 1985; Witziers et al., 2003).

• El context importa molt i per això la visió ha d'adequar-se al 
medi

Murphy & Torre, 2015
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Ètica 

Centralitat de la persona

Excel·lència 

Inclusió

Equitat

Creativitat

Som un centre 

educatiu que volem 

educar a tots els 

estudiants en totes 

les dimensions, de 

manera que puguin 

donar el millor de sí 

mateixos i convertir-

se en ciutadans 

responsables, actius 

i compromesos amb 

la millora de la 

societat

Pretenem ser un centre educatiu de 
referència al barri que aconsegueixi 
millores en els aprenentatges i en la 
integració d'alumnes i famílies en un 
ambient d'aprenentatge professional 
i col·laboració del professorat, i de 
participació de tota la comunitat 
educativa





Evolució Lideratge
Educatiu

Lideratge per a l’aprenentatge

Lideratge transformador

1990s

Centrat en el desenvolupament, la 
transformació i el canvi

Lideratge instructiu

1980s

Centrat en el director i la 
instrucció

Lideratge distribuït, 
Lideratge per a la Justícia

Social I altres

2000s

Centrats en l’enfortiment de 
capacitats I l’equitat

Lideratge, tasca individual

El lideratge es distribueix per l’ organització



Lideratge Distribuït (LD)
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LD i altres 
Conceptes
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Lideratge 
compartit

Lideratge 
democràtic

Lideratge 
col·laboratiu

Lideratge del 
professor 
(teacher 

leadership)

Lideratge 
intermedi 
(middle 

leadership)



LD = tipus de lideratge que "capacita o dona poder a uns altres,

afavorint la creació d'una responsabilitat col·lectiva on el que interessa

és la millora de l'escola a nivell intern" (Martínez-Valdivia, García-

Martínez, i Higueras-Rodríguez, 2018, pàg. 121). Es tracta d'un lideratge

que desenvolupa lideratge a l'interior de l'organització, per la qual cosa

s'han de crear les estructures i el clima organitzatiu que li donin suport

(Harris, 2007). Cal descentralitzar l'organització escolar i ‘empoderar’

al professorat juntament amb el seu desenvolupament professional.

Tot això en un ambient de col·laboració i de relacions interpersonals

en el qual la quantitat d'energia creada és més gran que la suma de la

corresponent a les accions individuals (Hulpia, 2009, p.8).

Font: Harris, A.,2016 
https://www.youtube.com/watch?v=biPC_IJyiHo&ab_channel=AITSL

Estructures Rols

Aprenentatge

Formes de treballarEquips

El lideratge distribuït, o 
l'expansió dels rols de 
lideratge en els centres 
educatius més enllà dels llocs 
formals de lideratge o 
direcció, representa una de les 
idees més influents en el 
camp del lideratge educatiu 
de la última dècada (Hallinger
i Heck, 2009 ).
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• https://www.shinecoachin
gbarcelona.com/es/videos-
de-liderazgo-trabajo-en-
equipo/

• video Amy Edmonson, 
7:33-final
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Lideratge
Distribuït

Resultats

No n'hi ha prou amb distribuir el lideratge, el 
que importa és com es distribueix

• Propòsit de la distribució
• Paper del director o directora

El LD contribueix al desenvolupament i èxit dels centres educatius

• Millors resultats de l'alumnat i millors relacions amb el professorat
• Més innovació i canvi
• Millor aprenentatge organitzatiu i cohesió
• Incrementa la motivació, satisfacció laboral i compromís del professorat
• Crea capacitat de lideratge en el centre
• Millora la planificació de la successió

Existeixen evidències científiques de 

la relació positiva entre LD, millora de 

les organitzacions i millora en els 

resultats de l'alumnat. 
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Construir 

capacitat i 

desenvolupar 

tots els agents 

de la comunitat 

educativa

Millorar 

resultats 

alumnat

Lideratge distribuït

V

I

S

I
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-
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Crítiques i mites respecte al LD

• Crítiques

• És una forma de fer treballar més al
professorat

• No és més que delegació amb un altre
nom

• És un mecanisme més atractiu de fer
complir les polítiques governamentals
i de poder complir els objectius i
estàndards

• És una forma de mantenir les coses
igual i de mantenir el poder

• Mites

• El director o directora és menys
rellevant

• Tots són líders

• Com més líders millor

• Només hi ha una manera d'aplicar
el LD





Cómo distribuir el Liderazgo

Com distribuir 
el lideratge

• Si volem augmentar la capacitat de lideratge del 
professorat es necessita a un equip directiu que delegui 
responsabilitats, i que involucri al professorat en el procés 
de presa de decisions i en el disseny i seguiment de la 
visió, empoderant-lo (Javadi, Bush & Ng, 2017) 

• Per distribuir el lideratge cal crear col·laboració 
professional efectiva a l'escola, és a dir, aquell tipus de 
col·laboració que aprofundeix en l'aprenentatge i la 
participació activa d'estudiants i professors; incrementa la 
capacitat individual i col·lectiva de professors i directors 
per millorar contínuament els resultats dels estudiants; i 
es converteix en una força positiva en la millora de tot el 
sistema: districte, localitat, etc. (Rincón-Gallardo & Fullan, 
2016)

• Rebre el suport, la confiança i el temps suficient dels 
directors va augmentar la voluntat dels professors de 
liderar. Per contra, oferir títols de lideratge o més salari van 
ser els motivadors menys efectius per promoure el 
lideratge distribuït (Teng, 2016)
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Conclusió

Un nou
paradigma de 
direcció

Hi ha grans directors amb una visió i actuació excepcionals, però 
malauradament no en quantitats suficients per satisfer les demandes i 
desafiaments de les escoles del demà. La transformació del sistema no la 
aconseguiran els líders o les escoles que actuïn sols. Molt dependrà de la 
formació de noves xarxes, associacions, aliances o federacions per compartir 
coneixements de lideratge, abordar col·lectivament els problemes i compartir 
coneixements. Molt dependrà de les successives generacions de directors que 
siguin prou adaptables per funcionar i connectar-se en entorns nous i 
desafiadors. Satisfer les necessitats educatives de l'educació de segle XXI 
requerirà major capacitat de lideratge que mai. Exigirà que els directors 
concentrin els seus esforços a desenvolupar la capacitat de lideratge i la 
capacitat d'altres. Però no només necessitem més líders. Afegir més líders a 
organitzacions i sistemes no és la resposta. De manera similar, distribuir les 
responsabilitats de lideratge de manera massa àmplia pot ser contraproduent. 
L'acumulació de líders escolars no és el mateix que distribuir lideratge. No és 
una qüestió de números, sinó de qualitat de lideratge. Evidències recents han 
demostrat que el lideratge distribuït contribueix al desenvolupament de la 
capacitat acadèmica i també contribueix indirectament als resultats de 
l'aprenentatge dels estudiants (Hallinger, 2009). Aquestes troballes, i altres 
estudis, brinden un suport empíric creixent per al desenvolupament d'una 
capacitat de lideratge més àmplia i distribuïda dins, entre i més enllà de les 
escoles. El desafiament central ara és desenvolupar i fomentar activament 
models de lideratge nous, diversos i distribuïts que puguin transformar les 
escoles i els sistemes escolars (Harris, 2012, pàg. 16)
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