
 

CAS L’ESCOLA ORENETA 

 

Sandra portava dies sense dormir bé a causa dels molts problemes a l'escola Oreneta. 
L'agenda del dia era plena de tasques molt diverses entre si i gairebé totes elles molt 
urgents. Problemes amb els professors malalts i els seus substituts, una entrevista amb la 
cap d'estudis, problemes de disciplina, unes goteres a l'edifici del cicle superior de 
primària que estaven contribuint a augmentar la indisciplina, un cas de bullying a sisè, 
famílies que es queixaven dels mals resultats de matemàtiques, i infinitat de tasques 
burocràtiques que tenia pendents del dia anterior, que havia estat tan caòtic com el que 
s'acostava. Els seus dies de 12 hores ja no eren suficients per donar resposta a la situació 
en que es trobava. 

"Primer el primer", es va dir Sandra interiorment mentre es dirigia al seu despatx, del 
que ja sabia que no sortiria almenys fins l'hora de dinar. Va comprovar en la seva 
agenda que a les 8:30 havia quedat amb la Marta, la cap d'estudis, i es va disposar a 
esperar-la. No va fer falta ja que la Marta estava ja a la porta del despatx de direcció 
quan Sandra es va acostar. La cap d'estudis estava cursant un postgrau en lideratge i 
venia de la setmana de "pràctiques" en un altre centre proper, de característiques molt 
similars a la seva escola. 

"Com ha anat?", va preguntar Sandra. 

"He après molt", va contestar la Marta, "la directora i el cap d'estudis m'han ajudat molt. 
M'ha agradat sobretot la prioritat que donen a les tasques pedagògiques del professorat i 
com el claustre participa en les decisions pedagògiques i estratègiques de centre . Tenen 
tants problemes com nosaltres i fins i tot alumnes molt més conflictius, i, no obstant 
això, estan aconseguint resultats molt bons en llengua i matemàtiques. i l'ambient que es 
respira és molt relaxat ... " 

"Han de tenir 'superpoders', què estan fent diferent a nosaltres? Com s'organitzen?" 

I a aquesta frase va seguir una llarga conversa. 

 

Activitat: 

 

Després del que has escoltat a la sessió "Lideratge i Resultats", i tenint en compte les 
circumstàncies de l'escola Oreneta, imagina i escriu la conversa entre Sandra i Marta per 
millorar els resultats a la seva escola. 

A continuació, pensa per on començaries, com distribuiries el temps si fossis la 
directora, quines altres coses faries. 


