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El lideratge és un factor fonamental per a la millora organitzativa i per la millora dels 

resultats educatius. Això ho reconeixen els investigadors, els organismes internacionals (OCDE, 

UNESCO) i els propis professionals, de tal manera que és un tema prioritari a nivell mundial. 

Ara bé, hem d’explorar què entenem per lideratge i quina relació té el lideratge amb el 

desenvolupament organitzatiu o amb el canvi i la millora a les escoles. 

També hem de tenir clar que el lideratge que genera millora requereix un objectiu o visió clar 

si vol desenvolupar un canvi sistèmic i no simplement un “canvi puntual”.  

A més, hi ha alguns models i estils de lideratge que poden ajudar a tenir millors resultats. 

En conseqüència, què volem dir quan parlem de lideratge? 

 

Definicions de Lideratge: 

Al llarg de la història, el líder era l'únic agent estudiat dins dels processos de lideratge, sense 
que es tinguessin en compte les relacions ni els seguidors. Actualment, el lideratge ha deixat 
de ser exclusivament tasca d’una sola persona, i també ha deixat de ser quelcom relacionat 

només amb la gent que es troba situada al cim d’una organització.  

Estem parlant de dues maneres d’entendre el lideratge, una nova i altra tradicional. La 
tradicional és podria caracteritzar com d’ “ordeno i mano”, piramidal, estructurada. Un líder 
que guia als altres, els quals el segueixen de forma homogènia i sense dissentir. Un lideratge 

“heroic” centrat en la figura del líder. 
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La nova forma d’entendre el lideratge ens mostra a un o una cap d’expedició que, de manera 

flexible, genera col·laboració i confiança i es basa en la confiança per aconseguir els objectius 
de l’organització. En aquest cas, el lideratge està centrat en la visió o propòsit de 

l’organització. 

La definició que emmarca aquest treball es relaciona directament amb el segon exemple: el 

lideratge educatiu és el procés utilitzat pels líders per donar propòsit als esforços dels 
membres d’un centre, alhora que els mouen a treballar en col·laboració en un ambient de 
confiança i respecte. Aquest procés implica creativitat, iniciativa i acció, però no ha d'estar 

necessàriament dut a terme per una sola persona, ni tan sols per tot un equip directiu. El 
lideratge és una característica que impregna tota l’organització, no només les accions 

individuals dels pocs que porten l'etiqueta de "líder". 

Per això, el lideratge educatiu podria definir-se com la “tasca de mobilitzar a altres per 

articular i aconseguir intencions i metes compartides a l'escola, comprometent a la 

comunitat escolar en un projecte comú de millora”. 

Aquest propòsit, metes compartides o projecte comú de millora és lo que anomenem visió. És 
molt important que els líders uneixin els esforços de tots els membres de l'organització al 

voltant de la visió i no al voltant d'ells mateixos (de "la seva persona") si volem aconseguir 

un autèntic lideratge i sobretot un lideratge que es distribueixi per l'organització. 

 

Lideratge i visió: 

La visió és la imatge compartida pels membres d’una organització sobre el que volen que 
sigui aquesta en el futur. La missió i la visió han de servir sempre com a criteri (de decisió, 

d’avaluació, de repartiment de recursos...) i s’han de basar en els valors de l’escola.  

Però definir una visió no és suficient, es necessita el compromís de tots amb la visió i l'equip 

directiu ha de reforçar-la i comunicar-la contínuament.  

Treballar dins d’una visió compartida ofereix als directius i al professorat la possibilitat de 
trobar un significat sostingut i millorar el compromís en la seva feina. La visió compartida 
s’hauria de dirigir i implementar estratègicament. Hauria també d’abraçar un conjunt 

d’objectius i comportaments mesurables, tot emfatitzant els propòsits subjacents d’educació 

per al creixement dels estudiants. 

 

Evolució del lideratge educatiu: 

Les teories de lideratge fins a l'últim terç del segle XX es concentraven en el lideratge exercit 
per alguns individus, especialment aquells que ocupaven posicions de lideratge formal. Són 

teories com les del “Gran Home”, o, més endavant, les Teories de Trets o les del Lideratge 
Situacional. Les darreres dècades han estat testimoni d’una tendència creixent a examinar el 
lideratge a través de les interaccions (lideratge relacional), desafiant el concepte “heroic” de 

lideratge.  
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En el món educatiu, durant els anys 80 del segle passat, la teoria més comuna de lideratge 

educatiu va ser l'anomenat lideratge instructiu. En aquest tipus de lideratge s'emfatitzava el 
paper del director o directora per aconseguir millorar els resultats acadèmics del seu alumnat, 

posant l'accent en l'ensenyament.  

Els anys 90 van veure l'explosió de les teories de lideratge transformador, que posaven al líder 

com a motor del canvi en les organitzacions, transformades seguint la seva inspiració. Amb el 
canvi de mil·lenni apareixen formes més "democràtiques" de lideratge, des del lideratge 

distribuït fins al lideratge per a la justícia social. 

Totes aquestes teories o models de lideratge tenien aspectes positius i debilitats, la qual cosa 

ha inclinat a diversos investigadors a proposar un tipus de lideratge (anomenat per alguns 
lideratge per a l'aprenentatge) que engloba les fortaleses de tots els models citats, evitant les 

seves febleses. 

 En definitiva, el lideratge educatiu avui, hauria de fixar-se en l'ensenyament, però també - i 

fonamentalment - en l'aprenentatge; hauria de ser motor de canvi i desenvolupament de 
tots els membres de la comunitat educativa creant capacitat; hauria de distribuir-se per 
l'organització creant líders; i hauria de contribuir a crear centres educatius cada vegada més 

inclusius i solidaris. 

La pregunta bàsica hauria de ser, com puc implementar aquest tipus de lideratge en el meu 
centre educatiu? La resposta és complexa però inclou dos elements bàsics: començar per 
definir la visió, i comptar amb la comunitat educativa per dur a terme aquesta tasca. Això 

últim, ens porta a parlar de lideratge distribuït que, sense ser el més important, és un element 

necessari per al canvi. 

 

Què és el lideratge distribuït: 

El Lideratge distribuït (LD) ha estat definit com aquell tipus de lideratge que consisteix a 
capacitar o donar 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 per poder influir també a nivell extern. 

Es tracta d'un lideratge que desenvolupa lideratge a l'interior de l'organització, el que implica 

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

Cal descentralitzar l'organització escolar i donar poder al professorat -la qual cosa va lligat al 
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. 

La idea que hi ha al darrere del lideratge distribuït és que la capacitat de motivar i influir les 
persones de la comunitat educativa no està restringida a aquells que porten la paraula líder 

o director en el seu títol professional. El lideratge educatiu no és el feu del director o 

directora, qualsevol membre de la comunitat pot influir. 
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Existeixen evidències científiques de la relació positiva entre LD, millora de les organitzacions 

i millora en els resultats de l'alumnat. Segons alguns investigadors, els líders són més efectius 
quan poden inspirar a altres perquè s'impliquin en responsabilitats de lideratge, en comptes de 
tractar d'assumir totes aquestes responsabilitats ells sols. Diferents investigacions empíriques 

han demostrat que el LD: 

1. Millora els resultats de l'alumnat i les relacions amb el professorat 
2. Crea major innovació i canvi 
3. Millora l’aprenentatge organitzatiu i la cohesió 

4. Incrementa la motivació, satisfacció laboral i compromís del professorat 
5. Crea capacitat de lideratge en el centre 

6. Millora la planificació de la successió 

Però un model de lideratge no pot arreglar tots els problemes de les escoles, lo important és 

conèixer el propi context, elaborar una visió adequada per donar respostes a les necessitats de 
l’escola o institut, i crear solucions basades en una bona planificació amb petites intervencions 

que marquin la diferencia (Brown, 2020). 

Finalment, mai s’ha de perdre de vista que l’objectiu ha d'anar encaminat a millorar els 

resultats acadèmics i extra-acadèmics dels alumnes, i a construir capacitat al centre educatiu. 

 

 

 

Qüestions per a la reflexió: 

1. Els líders ajuden a canviar les organitzacions “manifestant les seves conviccions interiors en 
el seu comportament exterior”. Molts escriptors afirmen que aquesta és la forma principal 
d’influir en el comportament dels altres. Què opines d’aquesta idea? Tens algun exemple 

que puguis compartir? 
 

2. Recentment un cap d’estudi em comentava que la idea del lideratge distribuït és molt 
interessant però molt difícil de portar a la pràctica. Concretament em deia: “Ens trobem 

que bona part del treball que fem és opcional, voluntària, ningú l’avalua. A més, tenim una 
part del professorat molt entregat, vocacional, que dedica un munt d’hores a millorar 
l’atenció a la diversitat que tenim a les aules, i altra part del professorat que està 

desencantat, que no crea innovació, ni inclusió, ni avalua els seus resultats per millorar-los. 
A més, el grup de professors motivats no està reconegut: ni hores, ni càrrecs, ni res. Sembla 
que existeixen dues velocitats o dos tipus de docents amb dos tipus de compromís diferent. 

Al final tot depèn de la bona voluntat de cadascú. Es fa difícil organitzar i dinamitzar equips 
de treball compromesos sense que s'estengui el desànim davant de la falta de col·laboració 
per part d’un sector del claustre”. Com actuaries davant d'aquesta situació? T'has trobat 

alguna vegada amb un problema semblant? Com ho has resolt? 
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3. “Som un equip nou que tractem de millorar un ambient individualista que porta anys 
assentat i en què cadascú va a la seva, cada un treballa i compleix, però on falta implicació 
i responsabilitat col·lectiva. I aquest és el punt en què ens trobem, voler arribar al 

professorat i aconseguir aquesta idea de responsabilitat col·lectiva que és el  lideratge 
distribuït. En un any excepcional i complicat alhora, val la pena fer alguna cosa?” Com 
ajudaries als companys que formulen aquest problema? 

 
4. Escriu durant tres minuts sobre el tema “L’obstacle per distribuir el lideratge per a mi és 

...". (No importa la forma, sinó que els pensaments flueixin).  
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