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1. QUINS ESTILS DE 
LIDERATGE AFAVOREIXEN LA 

CREACIÓ DE CULTURES 
COL·LABORATIVES

2. PER QUÈ CREAR 
CULTURES 

COL·LABORATIVES

3. AMB QUI CREAR 
CULTURES 

COL·LABORATIVES

4. EXEMPLES DE COM 
CREAR CULTURES 
COL·LABORATIVES

5. ETAPES PER CREAR 
CULTURES 

COL·LABORATIVES
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Construir 
capacitat i 

desenvolupar 
tots els agents 

de la comunitat 
educativa

Millorar 
resultats 
alumnes

Lideratge distribuït

Planificació

Optimisme 
acadèmic



Amb qui crear cultures 
col·laboratives ...



Equips directius

• Compartir el seu poder i la 
presa de decisions

• Considerar que el seu lideratge 
consisteix a capacitar, donar 
suport i facilitar la tasca 
d'altres

• Confiar

• Orquestrar el talent

• Afavorir les relacions i les 
oportunitats per participar

• Adquirir “compromisos 
estratègics de comportament”

• Crear un ambient segur al 
centre educatiu



Professorat i altres 
professionals del CE

• Actuar conjuntament sobre el currículum, 
les metodologies i l’avaluació 

• Co-responsabilitzar-se dels resultats 
acadèmics i extra-acadèmics dels alumnes

• Millorar la gestió de les tasques 
burocràtiques i els serveis

• Treballar en equip

• Desenvolupar projectes

• Cercar i donar retroalimentació

• Estimular la participació dels que 
habitualment no participen



Estudiants

• Crear associacions sobre temes que puguin 
millorar l’escola i el seu context

• Crear projectes

• Proposar millores (“the missing 
perspective”)

• Participar activament en el Consell escolar

• Responsabilitzar-se de la seva aula, 
materials, etc.



Famílies

• Implicar-se en les reunions d’aula o cicle

• Col·laborar als racons i projectes

• Participar en les AMPAs i altres òrgans de 
participació 

• Participar a les escoles de famílies, trobades 
de famílies, etc.

• Proposar millores

• Participar activament en el Consell escolar



Comunitat

• Participació de la comunitat 
a l’aula a través de grups de 
treball

• Apertura de l’escola a la 
comunitat propera

• Utilització dels recursos de la 
comunitat

• Participar activament en el 
Consell escolar



Visió

•Construir
•Comunicar
•Compartir

Ambient

•Confiança
•Respecte
•Suport

Compartir

•Coneixement
•Informació
•Bones 

practiques 
basades en 
evidències

Incentivar la 
millora

•Objectius 
d’aprenentatge 
ambiciosos

•Cicles de 
recerca 
col·laborativa

•Aprendre a 
l’interior i 
exterior

Detectar 
barreres

•Descobrir 
impediments 
per al canvi

•Actuar per 
superar les 
barreres

Responsabilitat

•Que tots 
considerin el CE 
com a propi

Rincón-Gallardo & Fullan, 2012; Rincón-Gallardo et al., 2016

Creació de 
Col·laboració 
Professional Efectiva 
(Xile)



Situació del LD en el centre 
educatiu

1. Les tasques de lideratge són compartides 
àmpliament a l'escola

2. Es promou la participació en equips de lideratge

3. Existeixen estratègies per preparar líders que 
renovin els càrrecs directius

4. La rendició de comptes reflecteix un treball 
compartit per la direcció de l'establiment

5. Els integrants dels consells tenen oportunitat de 
desenvolupar capacitats de lideratge

6. Els comandaments mitjans líders tenen 
oportunitats de desenvolupament de lideratge

7. El LD és reconegut i reforçat per la política pública 
existent

8. Les estructures de l’escola fomenten el 
desenvolupament d'equips de lideratge

9. Desenvolupar un LD afavoreix els resultats 
d'aprenentatge dels estudiants

Font: Moureira & Garay, 2019b





The Annenberg Distributed Leadership 
Project 2006-2015 (Filadelfia)

Harris & De Flaminis, 2016; Suppovitz & Riggan, 2012.  

Les dades mostren diferències estadísticament 
significatives entre els equips del projecte i els equips 
d’altres escoles en mesures de:

• Funcionament eficaç de l'equip 

• Sentit d’eficàcia dels líders escolars 

• Nivells de confiança entre els membres de l’equip

• Nivells de confiança entre els membres de l’equip i 
el seu director 

• Satisfacció del professorat

• Oportunitats d'aprenentatge dels membres. 

Recluta
ment de 

líders

Formació de 

líders

Creació
 

d’equips 

i p
lans

Coaching

Avaluació



Bergós, 2015



Escola 2. Highville
• Café central
• Reunions de dilluns
• Comitè assessor

Larsson & Löwstedt (2020) 

Escola 1. Lowville
• Cursos i reunions 

organitzats pel districte
• Desenvolupament 

professional individual 
sobre les darreres 
investigacions



Treball individual

Treball en equip

Treball entre equips

Organització = Comunitat 
Professional d’Aprenentatge

Treball entre CPA (Treball en 
xarxa)



Organització 
estratificada vertical

Organitzacio emergent

Organització que aprèn

Organització que genera i 
comparteix coneixement

Diagnòstic Definir valors 
clau

Elaborar 
conjuntament i 

comunicar la 
Visió

Pla d’Acció

Piràmide Font

Teranyina
Comunitat 
orgànica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Balcanització

Distribució formal Col.laboració efectiva



Pla d’acció incorporant les 4 pràctiques 
fonamentals de lideratge

Establir una 
direcció
Missió, visió, objectius

Reestructurar 
l’organització

Desenvolupar una cultura 
col·laborativa i distribuir el 
lideratge

Desenvolupar a 
les persones
Millorar les capacitats 
professionals, oferir 
estimulació intel·lectual i 
suport individualitzat

Millorar l’E-A

Focalitzar-se en l’aprenentatge
integral y recotzar-lo



La investigació empírica afirma que 
la confiança i la creació d’entorns 
escolars de gran confiança són 
necessaris per crear escoles que 
funcionen per a tots els professors i 
tots els nens. 

La confiança només es desenvolupa 
si hi ha relacions positives




