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El lideratge educatiu que requereix el segle XXI implica un canvi de cultura i la creació 
d’unes estructures i un clima organitzatiu que li donin suport. És per això que 
necessitem centres d’aprenentatge que s’allunyin de lo burocràtic i es tornin més 
col·laboratius. 

 

La pregunta que ens plantegem és com fer dels nostres centres educatius 
comunitats de col·laboració i aprenentatge des d’una perspectiva de lideratge 
distribuït. 

 

Amb aquest objectiu a la ment, en primer lloc serà necessari partir d’un diagnòstic 
(veure referències) sobre la situació del centre en aspectes com: 

a. la distribució del lideratge i les xarxes socials existents al centre educatiu en 
matèria de docència, gestió, convivència, i relacions personals 

b. el treball en equip  
c. la disposició a compartir coneixement 
d. el nivell de participació en les decisions.  

 

Partint d’aquest diagnòstic es pot començar a construir conjuntament una visió de 
canvi que permeti anar creant relacions de confiança i col·laboració i que s’orienti a la 
millora del centre educatiu i dels resultats de l’alumnat. 



 

 

 

 

Seguidament, s’han de programar canvis que afectin les altres tres pràctiques de 
lideratge: canvis organitzatius, relacionats amb els recursos humans, materials i 
funcionals (espai i temps); millores en el desenvolupament i capacitació de les persones; 
i millores en l´ensenyament-aprenentatge (canvis en el currículum, les metodologies o 
l’avaluació). 

En aquest procés, és crucial el paper de la direcció (director/a i equip directiu): Les 
actuacions per millorar la col·laboració a l’escola poden adoptar diferents trajectòries 
però l’interès de l’equip de líders del centre per descobrir els talents, motivacions, 
aspiracions i límits de les persones és imprescindible. També ho és el considerar als 
docents col·lectivament com a professionals competents i afavorir oportunitats de 
trobada i treball en equip. 

Aquest tipus de lideratge requerirà una certa renúncia al poder que pot ser difícil per a 
alguns. A més, el lideratge no serà considerat com una posició, sinó com una interacció, 
i el que fan els directors i directores serà més important que el càrrec que ocupen. 
Crear col·laboració no ha d'implicar un treball extra per als equips directius sinó 
l'aprofitament dels comportaments habituals: tenir cura de les interaccions diàries 
(“compromisos estratègics de comportament”), base d'una bona convivència, de 
manera que cada interacció sigui significativa per a cadascuna de les persones que 
interactuen.  

També es necessitarà planificació i comptar, tant amb les persones que ocupen 
càrrecs de responsabilitat com amb aquelles que no ocupen cap posició formal de 
lideratge però són líders a tots els efectes. S'ha comprovat que els líders intermedis són 
molt importants en els processos de creació de cultures col·laboratives. 

A més, s’ha de garantir la participació de tots els grups (des de l’equip directiu fins 
als estudiants i comunitat propera) en la presa de decisions i processos de resolució de 
problemes. Això, segons s'ha comprovat, facilita la unitat i implicació, la capacitat 
innovadora, l'eficàcia i la presa de responsabilitats dins de l'organització. Però requereix 
confiança en les possibilitats de les persones, coordinació, suport i retroalimentació 
per part d’aquells que comparteixen funcions o responsabilitats. 

Per aconseguir els objectius, és crucial el comportament dels altres membres del centre 
educatiu,  que -  amb un plantejament sistèmic i no individualista- han de poder 
col·laborar des de cada àmbit:  

El professorat, actuant sobre el currículum, les metodologies i l’avaluació; el personal 
d’administració millorant la gestió de les seves tasques burocràtiques o de serveis; les 
famílies, amb la seva participació en el òrgans establerts a tal fi i amb el seguiment dels 
estudis dels infants; el estudiants participant més activament en el centre educatiu i les 
aules utilitzant els mitjans formals i informals creats a tal fi; tots, creant noves aliances 
entre estudiants, professors i la comunitat, repensant les estructures o connectant amb 
l'exterior per aprendre d'altres. 



 

 

 

 

D’aquesta manera, a mesura que els líders escolars i els professors maduren en les seves 
capacitats de lideratge, el lideratge distribuït es desenvolupa gradualment, etapa per 
etapa, des d'una distribució formal a una distribució cultural en la que tots els 
membres de la comunitat educativa es responsabilitzen del centre educatiu i es 
crea col·laboració efectiva. 

Hi ha múltiples formes de distribuir el lideratge i crear cultures de col·laboració (veure 
referències) si bé totes tenen en comú la necessitat de construir confiança perquè 
puguin produir-se els canvis esperats. Per construir confiança es necessita comunicació 
oberta i transparent, possibilitat de prendre riscos i equivocar-se, i oportunitats 
d’interacció. És tasca de tots, i molt particularment de l’equip directiu, fer-ho realitat. 

 

Qüestions per a la reflexió 

 

1. Què podem fer a nivell d’aula, cicle o departament, escola, i comunitat per 
construir cultura de col·laboració? 

2. Fes una relació de 5 persones de la teva comunitat educativa que t'interessa que 
col·laborin. Justifica per què els has triat i explica què podrien fer en benefici de 
l'escola i com els pots animar a participar. 

3. Fes una relació de al menys 5 serveis de barri que podrien ser utilitzats per l'escola 
i explica què caldria fer per aconseguir-los. 

4. Fes una relació de al menys 5 coses que l'escola podria fer pel barri i elabora un 
pla d'acció per a realitzar-lo. 
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