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El lideratge educatiu està relacionat positivament amb 
resultats, qualitat, equitat i eficàcia educativa

Després de la tasca del professor a l’aula, el lideratge és 
el segon factor intern que més influeix sobre 
l’aprenentatge



La directora o director influeix en el resultats a través del professorat

Però l’impacte del director o directora és molt gran, (2-7 mesos 
més/menys d’aprenentatge per curs escolar) i afecta a tota l’escola

La preparació directiva impacta sobre la millora de les pràctiques 
directives i sobre el lideratge. Indirectament afecta als resultats

S’ha arribat a un consens internacional sobre les característiques que 
hauria de tenir la formació de líders educatius



El lideratge escolar té una influència positiva sobre els resultats escolars 
i de l’alumnat quan és un lideratge distribuït

Especialment:

• Quan la distribució inclou alineament planejat i optimisme 
acadèmic

• En contextos més vulnerables

         



El lideratge escolar té una influència positiva sobre els resultats 
escolars i de l’alumnat quan és un lideratge instructiu (pedagògic)

Investigacions recents han demostrat que el lideratge instructiu té més 
influència en les escoles de zones desfavorides que en d’altres amb 
nivells socioeconòmics i culturals més elevats 

Les escoles amb directors que exerceixen un lideratge instructiu 
obtenen millors resultats acadèmics



Donades les característiques actuals dels nostres centres educatius, els 
líders s’han d'orientar més que mai cap a l'equitat

El lideratge que influeix més en l’aprenentatge i la millora dels resultats 
ha de ser instructiu, inclusiu, distribuït, i transformador

Sembla imprescindible promoure pràctiques de lideratge inclusives, 
col·laboratives i enfocades a l’ensenyament-aprenentatge



S’han identificat les pràctiques bàsiques de lideratge

Establir una 
direcció
Missió, visió, objectius

Reestructurar la 
organització
Desenvolupar una cultura 
col·laborativa i distribuir el 
lideratge

Desenvolupar a 
les persones
Millorar la qualitat del 
professorat, oferir estimulació 
intel·lectual i suport individual

Millorar l’ E-A

Focalitzar-se en l’aprenentatge
integral i donar-li suport

I es coneixen les pràctiques específiques de lideratge
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Què fan els líders educatius d’èxit
Dominis de pràctica Pràctiques específiques de lideratge
Establir una direcció ∙ Construir una visió compartida **

∙ Identificar objectius específics, compartits i a curt terme
∙ Crear expectatives altes respecte als resultats
∙ Comunicar la visió i objectius **

Construir relacions i desenvolupar persones ∙ Estimular el creixement de les capacitats professionals dels docents 
∙ Donar suport individualitzat a tots els professionals
∙ Ser model dels valors i pràctiques del centre educatiu **
∙ Construir relacions de confiança entre i amb els professionals, estudiants i famílies **
∙ Establir relacions productives amb les federacions de professorat i els seus representants

Reestructurar la organització per recolzar les 
pràctiques desitjades

∙ Crear cultures col·laboratives i distribuir el lideratge **
∙ Estructurar l’organització per facilitar la col·laboració **
∙ Construir relacions productives amb les famílies i comunitat propera **
∙ Connectar el centre educatiu amb el seu context més ampli **
∙ Mantenir un ambient segur i saludable al centre educatiu
∙ Destinar recursos adequats per portar a terme la visió i objectius **

Millorar el programa 
d’ensenyament-aprenentatge

∙ Dotar de personal el programa instructiu **
∙ Donar recolzament a l’ensenyament
∙ Monitoritzar l’aprenentatge dels estudiants i el progrés acadèmic de l’escola **
∙ Protegir als professionals de distraccions en el seu treball instructiu

Leithwood, Harris & Hopkins, 2020. 
** practiques molt necessàries per millorar l’equitat



Encara que es necessita més recerca, s’han identificat els principals 
recursos personals que faciliten el lideratge

Recursos cognitius

• Capacitat de 
solucionar 
problemes

• Coneixements de 
direcció

• Pensament 
sistèmic

Recursos socials

• Capacitat de 
percebre 
emocions

• Capacitat de 
gestionar 
emocions

• Capacitat 
d’actuar de 
forma 
emocionalment 
adequada

Recursos 
psicològics

• Optimisme
• Auto-eficàcia
• Resiliència
• Proactivitat

Leithwood, 2012; Leithwood, Harris & Hopkins, 2019



Motivació 
i compromísLideratge de 

la Direcció

Canvis 
pràctiques 

docents

Canvis en 
l’escola i 
l’aprenen
tatge dels 
estudiants

Capacitat 
docent

Condicions de 
treball

Font: Tintoré, elaboració pròpia basada en Darling-Hammond et al., 2007; Day et al., 2010Fryer, 2017; Grissom et al., 2021; Louis & Murphy, 2019; Leithwood et al., 2004, 2006, 2020; Li, Hallinger, Kennedy & 
Walker, 2016; Orphanos & Orr, 2013, 2014; Robinson et al., 2008; Shelton, 2009

Ajudant a desenvolupar capacitat 
escolar 

Fomentant 
interaccions 
amb famílies

Canvis
Pràctiques 
directives

Preparació 
directiva

RP

PL

Aprenentatge 
professional 

docent i 
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Visió de Millora



Diagnòstic 
correcte i profund

Metes i Altes 
expectatives

Assignar recursos

Planificació 
pedagògica i 

ensenyament de 
qualitat

Liderar 
l’aprenentatge i 

desenvolupament 
del professorat

Assegurant un 
ambient segur i 

ordenat

Millores en el 
benestar i 
resultats 

d’alumnat i 
professorat

Vivienne Robinson: Entrevista 2017.« Generant impacte en els resultats dels estudiants »

Àrees prioritàries que necessiten 
millora (assignatures, 
convivencia…)

Líders liderant l’E-A

"El més difícil és identificar la 
meta principal de millora. S’ha 
d’identificar en col·laboració”

Dades, evidències

Converses constructives sobre 
problemes



Les cinc dimensions del 
lideratge centrat en 
l'estudiant

1. Establir objectius i 
expectatives

2. Assignar recursos 
de manera 
estratégica

3. Assegurar un 
ensenyament de 
qualitat

4. Liderar 
l'aprenentatge i la 
formació docente

5. Assegurar un 
entorn ordenat i 
segur

Robinson, 2016



Competències

Organitzatives Resoldre problemes complexos

Instructives Utilitzar els coneixements rellevants per prendre 
decisions

Relacionals Construir relacions de confiança
Desenvolupar persones

Font: Grissom et al., 2021; Robinson, 2016



Impacte del lideratge 
educatiu en …

• Els estudiants

• Millores en el benestar sòcio-emocional i habilitats 
socials

• Augment de la implicació dels estudiants en els 
seus resultats 

• Millores en els resultats acadèmics

• Millora de la disciplina escolar i l’assistència

• Augment de la retenció

• El professorat

• Creació de capacitat professional 

• Reducció de la rotació

• Millora en la satisfacció laboral i benestar

• Millora en les actituds i professionalisme

• El centre educatiu

• Millora el rendiment acadèmic

• Millora el clima de l’escola i la convivència

• Es converteix en Organització que Aprèn



La investigació demostra que els líders 
escolars poden marcar la diferència en 
els resultats dels estudiants i de les 
escoles si disposen d'autonomia per 
prendre decisions importants
(Hallinger & Huber, 2012:9)
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•El nostre treball de síntesi ens ha proporcionat un nou respecte pels directors 

d’escola, els reptes que tenen i les fortes exigències del seu treball. Clarament, els 

directors són importants, i substancialment. 

•És tasca fonamental de les autoritats estatals i locals trobar mitjans eficaços per 

assegurar-se que les persones adequades s’obren camí cap a la direcció i que 

estiguin preparades i recolzades adequadament per fer aquesta feina tan difícil. 

•La recerca en lideratge educatiu ha de continuar investigant el director i les seves 

pràctiques, els seus efectes sobre tots els estudiants i les polítiques i les estructures 

organitzatives que influeixen en la pràctica. 

(Grissom et al., 2021, p. 94)
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