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Temps de desafiaments

i lideratge en educació



La pandèmia:
una situació inèdita

La pandèmia ha mostrat que la humanitat és un únic 

continent i que els éssers humans estem lligats 

profundament els uns als altres. Per això cal desvetllar 

una consciencia planetària, la solidaritat entre països. 

E. Morin (2021)

“

”



La crisi ens obliga a pregunatr-nos:
Quin és el propòsit de l’escola?



La metamorfosi de l’escola

El futur es basa en la metamorfosi de l’escola com a be 

comú. El futur de l’escola i del professorat és el futur de 

les nostres societats i de la nostra capacitat de viure en 

comú, en pau els uns amb els altres i en pau amb la terra

“

”
António Novóa (2021)



La crisi Covid-19:
un revelador i un accelerador

• La pandèmia ha revelat les desigualtats en 

educació.

• Els docents han respost amb noves iniciatives 

pedagògiques.

• El futur de l’educació i la professió està en la 

col·laboració del professorat.

• Ara és hora de col·laborar i treballar en una acció 

col·lectiva.

• Lideratge pedagògic: un factor clau per millorar 

l'aprenentatge.



“L’escola no és només el lloc on aprendre és el lloc on aprendre junts” 
PPhilippe Meirieu



We cannot return to the world as it was before. 

Now is the time for intelligent collective action.



Una nova

cultura docent



El futur de l’educació passa per valorar

la professió i la col·laboració docentdocent
“

”





Formació basada en aprenentatge 

col.laboratiu i observació entre iguals: 

19% Espanya i 44% OCDE

Declara participar

en una xarxa de docents: 

24% Espanya i 44% OCDE

L’aprenentatge col·laboratiu és el més valorat de mitjana 

per docents OCDE per l'impacte a l'aula i els resultats
“

”



De ''caixes negres'' a ''peixeres de vidre''



El mestre com un professional investigador

que crea coneixement a les pròpies aules

Professionals
del coneixement

“
”

Gonzalo Jover (Febrero 2021)



Coneixement basat 

en l’experiència

Construir ponts de diàleg

McIntyre, D. (2005) Bridging the gap between research and practice. 

Cambridge Journal of Education 35 (3)

Coneixement

de la recerca



Líders de sistema

Líders que treballen de forma conjunta de manera que transfereixen 

coneixements, experiència i capacitat dins i entre els centres, perquè 

tots els centres millorin i tot l'alumnat desenvolupi el seu potencial.

T. Greany 2017



Lideratge per al canvi

D’un sistema burocràtic i administratiu centralitzat a un sistema que 

aprèn (alinear rols, visions).

Del top-down (o el down-top) al lideratge del nivell meso: escoles, 

xarxes, agents del territori.

Posar el focus en els processos més que en les estructures.

Treballar construint capacitats i mobilitzant tots els agents 

(stakeholders) i el coneixement.

Aprofitar l’evidència i la recerca per informar la pràctica

i les polítiques.    



Liderar escoles

que aprenen



Per què el lideratge 
importa?



Què sabem?

El lideratge és el segon factor que més influeix en 

l'aprenentatge dels alumnes a l'escola i per davant només 

hi ha l'ensenyament a l'aula

“

”
K. Leithwood et al (2004) How Leadership Influences Student Learning

[Cómo influye el liderazgo en el aprendizaje del alumnado].



SouSource: OECD, TALIS 2018 Database, Table II.4.33.rce: OECD, TALIS 2018 Database, Table II.4.33.



Una escola és una organització 

que aprèn quan té la capacitat de 

canviar i adaptar-se de manera 

constant a nous entorns i 

circumstàncies a mesura que els 

seus integrants, individual i 

conjuntament, aprenen a com 

materialitzar la seva visió

“

”
Louise Stoll



Què fa que una escola sigui
una organització que aprèn?

4 
elements 

transversals



Què fa que una escola sigui
una organització que aprén?

Louise Stoll, 2016



Les 7 dimensions de les escoles 
que aprenen

1.Desenvolupar una visió centrada en l’aprenentatge dels alumnes 

2.Crear i desenvolupar totes les oportunitats de desenvolupament 

professional per tot l’equip docent i no docent.

3.Promoure l’aprenentatge col.laboratiu entre tots els membres del 

centre.

4.Establir una cultura d’investigació, indagació i innovació.

5.Implementar sistemes per a recollir i compartir coneixements.

6.Aprendre amb i de l’entorn i expandir el sistema d’aprenentatge.

7.Modelar i fer créixer el lideratge per a l’aprenentatge.



1.Els bons mestres aprenen amb els seus alumnes.

2.Els líders escolars més efectius aprenen amb els seus mestres.

3.Els sistemes educatius més efectius aprenen de les seves escoles.

Pedagogia i lideratge

Aprenem junts per reaprendre a ser humans



Bon inici de curs!

Moltes gràcies!

Anna Jolonch


