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Què és el lideratge per a l’aprenentatge?
El lideratge per a l’aprenentatge és un dels motors clau per a la transformació i la millora educativa. Així ens
ho revelen la recerca i les experiències internacionals. El canvi i la transformació educativa requereixen que les
organitzacions educatives posin al centre de tota la seva activitat l’aprenentatge i, en conseqüència, que totes
les persones que en formen part sàpiguen liderar processos d’aprenentatge-ensenyament i de transformació
educativa.
Al sector educatiu, el lideratge com a concepte i pràctica cobreix un ampli nombre de tasques, activitats, actituds i
comportaments que no es poden reduir al paper tradicional del director de centre com a administrador i gerent.
Efectivament, termes com ara lideratge distribuït, pedagògic, participatiu i democràtic són cada vegada més
comuns. De les diverses propostes, les més potents han estat el lideratge instructiu o pedagògic, procedent del
moviment de les escoles eficaces, i el lideratge transformatiu, vinculat al moviment de reestructuració escolar.
El lideratge centrat en l’aprenentatge (learning-centred leadership) les integra totes dues (Bolívar, A., 2010) i es
converteix en una nova cultura del lideratge escolar.
Per a l’OCDE (2013), el lideratge per a l’aprenentatge comporta el compromís, l’energia i l’experiència de crear
metes sobre l’aprenentatge i identificar les mesures estratègiques per assolir-les a la pràctica. Això es fa sobre
la base de crear un clima de centre que promou l’aprenentatge. Un bon lideratge és clau per a l’acompliment
dels centres educatius. Els equips directius tenen la tasca i responsabilitat d’establir i dirigir el rumb de les
institucions, tot establint una missió-visió a seguir i unes metes i uns objectius globals. El lideratge a les escoles
consisteix també en la capacitat de generar i facilitar les condicions necessàries per aconseguir aquests objectius.
Per últim, és imprescindible monitorar i avaluar de manera objectiva i constant el progrés i l’acompliment de
les escoles i, per tant, promoure un bon lideratge escolar, que és el que posa el focus i es mesura en funció dels
aprenentatges dels alumnes.

Què diuen les evidències?
Nombroses recerques han corroborat la gran importància d’un bon lideratge. Més concretament, els estudis
empírics identifiquen el lideratge escolar com un factor important en l’eficàcia i la millora escolar. Toby Grenay
(2019) ho il•lustra amb claredat quan cita la metaanàlisi de 69 estudis de Marzano et al. (2005) que va concloure
que substituir un director ‘mediocre’ per un director excepcional en una escola ‘mediocre’ podria augmentar el
rendiment dels estudiants més d’un vint per cent. La recerca, però, ens revela que els efectes del lideratge en la
millora dels resultats no són directes, sinó que es veuen mitjançats per les pràctiques docents a l’aula (Marzano
et al., 2005; Leithwood, Louis et al., 2004; Robinson, 2007). De totes les variables que tenen un efecte sobre la
qualitat de l’aprenentatge i la motivació de l’alumnat, el lideratge és la segona variable interna amb més
impacte (Cuenca i Pont, 2016). Els resultats que es deriven d’aquestes recerques són contundents.
Els resultats de la recerca reforcen en gran part l’argument que “el lideratge importa”. Però com treballen els
líders per suposar un canvi i què podem dir de les maneres com els líders escolars tracten la necessitat de millora
i innovació?

Com treballen els líders escolars per aconseguir més impacte?
Tot i no estar en contacte directe amb l’alumnat a les aules de manera regular, els equips directius tenen molt
poder per influenciar de manera directa molts dels determinants de l’aprenentatge. Hi destaquen els següents:
cultura de centre, formació docent, contacte amb pares de família i comunitats, espais d’aprenentatge i
recreació, eines i recursos d’aprenentatge i la implementació de política pública als centres. No obstant això, la
recerca demostra que, de la llarga llista, els líders escolars milloren l’ensenyament i l’aprenentatge i, d’aquesta
manera, els resultats dels alumnes indirectament i poderosament a través de la seva influència en la motivació
del personal, en el compromís, en les pràctiques docents i a través del desenvolupament de les capacitats del
professorat per al lideratge (Day et al., 2009). Les experiències i la literatura internacional indiquen d’una
manera cada vegada més clara que, si els professors són clau de la millora, els directors han de crear el clima
adequat perquè els docents siguin millors (Bolívar, A., 2010).
Aquests resultats són rellevants donada la tendència durant les últimes dècades d’enfocar gran part de la
inversió educativa en infraestructures, eines digitals i formació docent. Aquests aspectes són sens dubte de
vital importància, però tal com mostra l’evidència, invertir en les capacitats de lideratge dels equips
directius i el professorat pot també generar canvis substancials en la millora de la qualitat educativa.
Anna Jolonch, d’acord amb els resultats de la recerca, proposa que un dels efectes de situar en un lloc destacat

de les agendes polítiques educatives el lideratge pedagògic és l’alt nivell d’impacte en la millora de resultats
de l’alumnat, i això en el conjunt del sistema. La inversió que es fa en una població reduïda i acotada com ara
els directors de centre i els seus equips té uns efectes multiplicadors i d’ampli abast en la millora individual dels
resultats educatius de cada alumne, cada centre i, alhora, en el conjunt del sistema.

Quins elements es necessiten per exercir un bon lideratge?
Donada la complexitat, seria ingenu pensar que hi ha una fórmula única de lideratge aplicable per a totes les
escoles. Perquè un lideratge tingui efectes positius, cal tenir en compte les característiques específiques del
context educatiu en què es treballa.
Hi ha una gran diversitat a l’interior de les escoles pel que fa al nombre d’estudiants, les característiques
de la plantilla de professors, la composició socioeconòmica i cultural de l’alumnat, els espais i els recursos
d’aprenentatge. Tots aquests factors s’han de tenir en compte a l’hora de pensar en el model de lideratge que
s’ha d’implementar en cada escola.
Ara bé, les recerques de Stoll i el seu equip indiquen set elements i funcions essencials que tot líder escolar ha
de tenir en compte (Stoll, 2015):
1. L’avaluació integral és imprescindible per a la millora educativa. Part del lideratge consisteix a establir
criteris d’avaluació de manera col•laborativa dins de les escoles.
2. Un bon lideratge ha de fomentar l’interès i el compromís de tothom qui estigui involucrat en el procés
d’aprenentatge-ensenyament. L’alumnat aprèn més i millor quan té poder de decisió sobre la seva ruta
d’aprenentatge. De la mateixa manera, la tasca del professorat és més fructífera quan aquest s’apropia
dels seus projectes.
3. Facilitar la col•laboració oberta i la retroalimentació constructiva entre el professorat nodreix les relacions
professionals i condueix a un ensenyament-aprenentatge de millor qualitat. Els líders han d’invertir el
temps perquè la comunitat escolar es conegui entre si, intercanviï coneixements i col•labori en el disseny
i l’avaluació de projectes i pràctiques pedagògiques.
4. El lideratge ha de ser resistent i resilient. Els líders escolars han de valorar l’error com un aprenentatge
més, tot atrevint i incitant els altres a innovar i provar coses noves.
5. De central importància és donar suport a la formació docent d’una manera constant, avaluant, a més, la
qualitat i l’acompliment d’una manera integral. Això implica involucrar-se en l’articulació del currículum
acadèmic, proveir el temps i els espais per al desenvolupament professional i fomentar una cultura de
treball col•laborativa a l’interior de les escoles.
6. La pràctica educativa s’enriqueix a través del contacte i intercanvi amb agents externs a l’escola. Un
bon lideratge escolar transcendeix l’escola i busca relacions constructives amb altres escoles, docents,
investigadors i entitats públiques i privades.
Els diversos elements d’un lideratge efectiu converteixen les escoles en una organització que aprèn (Kools, M. i
Stoll, M., 2016). L’escola del s. XXI és aquella en la qual no només els alumnes aprenen, sinó també els docents.
El més important del lideratge escolar és que els líders estiguin convençuts que l’escola es pot convertir en una
organització que aprèn i canalitzin tots els esforços en aquesta direcció, tant per al benefici o millora de la
pròpia escola i els docents com per als alumnes. Perquè això sigui possible, l’ajuda entre iguals dels directors
quan treballen en xarxa és un instrument molt necessari i de canvi per a la millora. El canvi de paradigma
educatiu ens duu a obrir les portes de l’aula a la col•laboració entre docents trencant el mite d’un mestre i una
aula. De la mateixa manera, els líders escolars deixen d’estar a l’escola per treballar en xarxes d’escoles amb els
altres líders construint comunitats professionals d’aprenentatge dins i fora del centre escolar (Jolonch, A., 2019).

On i com em puc formar?
Visita el nostre blog.
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