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Actualment, hi ha ampli consens en què, descomptant l'ensenyament a l'aula, el
lideratge és l'element escolar que més incideix en l'aprenentatge dels estudiants. Un
llarg trajecte d'investigacions internacionals donen suport a aquesta conclusió.

Un llarg camí...

En un moment en què tots els sistemes escolars reclamen millors resultats dels alumnes
i un ensenyament de millor qualitat, les investigacions assenyalen el paper fonamental
del lideratge en tots dos aspectes. Arribar fins aquí no ha estat fàcil:

A partir del anys 90 del passat segle, la investigació sobre lideratge educatiu va
experimentar un gran creixement i el nombre de recerques empíriques va créixer de
forma notable. La recerca va permetre que alguns resultats prèviament sospitats fossin
comprovats i, actualment, podem assegurar amb certesa que la qualitat del lideratge és
una variable clau per garantir resultats positius dels estudiants i de les escoles.

Algunes fites destaquen en aquest camí de recollida d’evidències. Per exemple, alguns
meta-anàlisis, o el ja clàssic informe que, el 2004, la Wallace Foundation va encarregar
a quatre acadèmics nord-americans (Leithwood et al., 2004),  per recopilar tot el que se
sabia sobre l’impacte del lideratge en l’aprenentatge dels estudiants.

Dos anys més tard, des del Regne Unit es va elaborar un informe semblant que
sintetitzava en set les grans aportacions sobre lideratge educatiu (Leithwood, Day,



Sammons, Harris i Hopkins, 2006), seguit per un treball de Day i altres (2010) que
ampliava a deu les “afirmacions contundents” sobre el tema. El mateix any 2010, els
investigadors americans van actualitzar amb més dades la seva recerca del 2004 (Louis
et al., 2010) aprofundint, entre altres qüestions, en com les pràctiques de lideratge
influeixen directa i indirectament en la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge. El
nou informe reforçava les conclusions anteriors dient que “Fins ara no hem trobat cap
cas d’una escola que millori significativament els resultats dels estudiants en
absència d’un lideratge de qualitat” (p. 9).

També, des d’altres indrets, diversos investigadors treballant en contacte amb
organismes i projectes internacionals havien arribat a conclusions semblants que
aportaven evidències progressivament (i.e. Hallinger & Heck, 1996, 2003, 2010; Pont et
al., 2008; Robinson et al., 2008; Gurr, 2015).

Ha passat més d’una dècada des dels primers informes i, últimament, s’acaben d’editar
noves publicacions que no només completen sinó que reforcen els descobriments
anteriors (Leithwood et al., 2020; Grissom et al., 2021). L’equip de Grissom afirma
que “els impactes [del lideratge sobre alumnes i professors] són més grans i amplis
del que es creia anteriorment” (p. ix), i el grup de Leithwood conclou que una dècada
després, bona part de les seves afirmacions es confirmen, suggerint que el camp del
lideratge educatiu està fortament establert tant des d’una perspectiva acadèmica
com pràctica.

Això és el que ara sabem...

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

2. La directora o director influeix en el resultats a través del professorat, però
l’impacte de la direcció és molt gran, i afecta a tota l’escola.

3. En relació a la millora, queda clar que la influència del lideratge sobre la millora
és sempre indirecta i passa per la transformació de les condicions escolars, la
facilitació del treball del professorat i el desenvolupament professional d’aquest
col·lectiu. Un entorn escolar de confiança, comunicació i col·laboració és una
condició bàsica per a l’aprenentatge i el canvi del professorat, i el suport i la
implicació dels directors en l’aprenentatge professional del professorat és un
factor clau per millorar les escoles.

4. La millora inclou no només els resultats acadèmics de l’alumnat sinó també altres
aspectes, tal com la satisfacció i retenció del professorat, el compromís,
l’assistència i la retenció de l’alumnat, o la millora de la disciplina i el clima de
l’escola.

5. La preparació directiva impacta sobre la millora de les pràctiques directives i sobre
el lideratge pel que indirectament també afecta als resultats.



6. En els últims anys, ha quedat palès que el lideratge directiu que compta amb les
famílies influeix en la millora dels resultats dels alumnes. Se sap, per exemple, que
els llaços entre els pares i l'escola tenen un impacte en el compromís dels
estudiants amb la seva escolaritat. Respecte a la comunitat propera, encara que els
vincles entre l'escola i la comunitat són molt importants, s’ha d’investigar més com
afecta el lideratge educatiu a la comunitat propera i de quina manera això impacta
a la millora de l’escola.

7. També s’ha avançat en la identificació de les pràctiques de lideratge (PL) que
utilitzen tots els líders efectius: crear i comunicar una visió, desenvolupar a les
persones, re-estructurar la organització creant cultura col·laborativa i distribuint el
lideratge, i fer tot això focalitzant-se en l’ensenyament i aprenentatge.

8. Tot i que és necessària més investigació, s'han identificat els principals recursos
personals (RP) que faciliten el lideratge. Aquests recursos són de tipus cognitiu,
social i psicològic i permeten unes pràctiques de lideratge més efectives.

En definitiva, com a resultat d'un lideratge efectiu, milloren els resultats de
l’alumnat i el professorat, i millora l’escola (veure Figura 1).

Figura 1. Com afecta el lideratge a la millora.



Què han de fer els líders escolar per millorar les escoles i els resultats?

Segons la professora Vivienne Robinson (2016), aquestes podrien ser les etapes per
generar impacte en els resultats dels estudiants i les escoles:

a) Realitzar un diagnòstic de la situació de l’escola que sigui a la vegada correcte,
profund i basat en dades

b) Enunciar metes i altes expectatives, indicant les àrees prioritàries que necessiten
millora. “El més difícil és identificar la meta principal de millora. S’ha d’identificar
en col·laboració”, diu l’autora.

c) Assignar recursos estratègicament
d) Assegurar un ensenyament de qualitat
e) Liderar l’aprenentatge i el desenvolupament professional del professorat
f) Assegurar un ambient segur i ordenat

De totes aquestes accions, el suport i la implicació dels directors en l’aprenentatge
professional del professorat ha demostrar ser el camí més robust que uneix
lideratge i aprenentatge a les escoles.

El lideratge distribuït i el lideratge instructiu influeixen molt significativament en
la millora de l’escola i els resultats dels estudiants. Així mateix, i donada la gran
transformació que estan vivint les societats a tot el món, la investigació mostra la
necessitat de que el lideratge arribi a tots els membres de la comunitat educativa
incorporant conceptes de lideratge per a la justícia social. En els últims informes
l’equitat ocupa un lloc central en les recomanacions dels equips. Per tots aquests
motius, resulta imprescindible promoure pràctiques de lideratge inclusives,
col·laboratives i enfocades a l’ensenyament-aprenentatge si es volen millorar les
escoles i els seus resultats.

Mireia Tintoré, març 2021

Qüestions per a la reflexió

1. Com poden els directors i directores fer més efectives les seves interaccions amb els
professors centrades en l’ensenyament-aprenentatge ?

2. Com poden integrar amb èxit els directors a altres membres de l'equip de direcció
en aquestes interaccions?

3. Com han de plantejar-se específicament el feedback i el coaching/mentoring per
assegurar-se que són beneficiosos per als professors?



4. Com pot , un enfocament basat en l’equitat, millorar les  interaccions amb els
professors, la col·laboració docent, i les decisions estratègiques sobre el personal?
Com afecta aquest enfocament a estudiants de diferents subgrups?

5. És possible realitzar les tasques "normals" de direcció i a més dedicar-se al
lideratge pedagògic centrat en millorar els resultats dels alumnes?
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