
 

 

  

Nota de premsa 

 

 
Programa de Lideratge per a l’Aprenentatge d’EduCaixa 

En col·laboració amb l’Institute of Education (IOE) de l’UCL 
 

 
El 96 % dels directius escolars que han 

transformat el seu lideratge constaten una 
millora significativa als seus centres 

 
 
 Ho confirmen 100 líders escolars de 50 centres educatius (una 

parella per centre) que han participat en la primera edició del 
Programa de Lideratge per a l’Aprenentatge de la Fundació 
”la Caixa”.  
 

 32 dels directors i docents de 16 centres escolars són de les 
províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. 
 

 Han assistit a una formació que capacita, enforteix i transforma 
el seu rol com a directius per millorar la qualitat de 
l’aprenentatge i el clima escolar.  

 
 Treball emocional, lideratge distribuït, empoderament del 

claustre, ús d’evidències i reflexió pedagògica són alguns dels 
processos duts a terme al llarg del curs.  
 

 La convocatòria per presentar-se a la segona edició del 
programa és oberta fins al 19 de març de 2021.  
 

 
 
 
 



 

 

  

Barcelona, 26 de febrer de 2020. El lideratge a les escoles és la segona 

variable escolar amb més impacte sobre la qualitat i la millora educativa, 

segons nombroses investigacions fetes per l’OCDE i altres estudis 

internacionals. Aquests revelen que les escoles que disposen d’un lideratge 

conscient i competent aconsegueixen millorar el rendiment acadèmic, el 

clima i la convivència del centre.  

 

Amb aquesta visió i missió ha transcorregut la primera edició del Programa de 

Lideratge per a l’Aprenentatge que EduCaixa, el programa educatiu de la 

Fundació ”la Caixa”, ha dut a terme amb un equip d’experts i acadèmics d’àmbit 

estatal i en col·laboració amb l’Institute of Education (IOE) de l’University 

College de Londres (UCL).  

 

Es tracta d’un programa pioner a Espanya en l’impuls de la transformació 

educativa, ja que parteix de la promoció d’una nova cultura de lideratge als 

centres educatius. Aquesta es basa a estendre el lideratge més enllà de les 

direccions perquè hi inclogui l’equip docent, l’aula i el centre, de manera que 

es promogui una millora de qualitat dels aprenentatges de l’alumnat i del 

conjunt del sistema.  

 

El programa es desplega a través d’una formació anual que té com a objectiu 

capacitar, prestigiar, enfortir i transformar el rol dels equips directius. A la 

convocatòria s’hi han de presentar dos representants líders d’un mateix centre: 

directors o docents que formin part de l’equip directiu. La formació combina tres 

modalitats de treball: 54 hores de formació presencial, 18 hores de treball en 

grups territorials d’aprenentatge i 42 hores de disseny de projectes de lideratge 

pel canvi que es desenvolupen, s’implementen i s’avaluen al llarg del curs.  

 

En la primera edició (curs 2019-2020), el programa va rebre projectes de 233 

centres educatius provinents de totes les comunitats autònomes d’Espanya. En 

total es van seleccionar 50 parelles de líders docents de 50 centres 

escolars, dels quals 16 parelles de directors i docents de 16 centres 

escolars són de les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. (vegeu 

l’annex). Durant el desenvolupament de la formació, tots ells han estat 

implementant canvis i projectes de millora a les seves escoles i instituts..  

 

En aquest procés ha estat clau el suport dels facilitadors: docents i directors 

d’altres centres que han estat formats, també per l’IOE, en el transcurs del 

programa, per desenvolupar un rol de coachs en els grups d’aprenentatge. Des 

d’aquesta base han pogut acompanyar d’igual a igual, sense imposar 

solucions, sinó compartint i potenciant competències que ells també han 



 

 

  

treballat a través del programa, estimulant la reflexió i fent possible que fossin 

els mateixos participants els qui trobessin les seves pròpies solucions.  

 

Mitjançant una avaluació proposada per EduCaixa i l’IOE, els participants han 

plasmat les seves experiències i percepcions sobre la seva pròpia evolució i la 

dels seus centres. En percentatges, destaca que el 96,55 % dels líders han 

percebut canvis al centre i en la mateixa proporció revelen que han percebut 

canvis en el professorat. En relació amb els canvis en l’alumnat, els reconeix 

el 82,76 % dels participants.  

 

Com a resultat dels canvis que estàs fent, perceps algun canvi al centre? 

Perceps algun canvi en el professorat?  

Els mateixos percentatges en les dues preguntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a resultat dels canvis que estàs fent, perceps algun canvi en l’alumnat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Com a conclusió general, els 50 centres perceben que han experimentat 

una millora de la qualitat de l’aprenentatge i del clima escolar gràcies a la 

posada en pràctica de les eines i els coneixements adquirits en el programa, 

com ara la gestió de les emocions, la implementació d’un lideratge distribuït, 

l’empoderament del claustre i la promoció del treball col·laboratiu, la pràctica 

reflexiva i l’ús de les evidències per millorar la pràctica dels docents a l’aula, 

entre d’altres.  

 

En els resultats d’aquesta primera avaluació destaquen els punts següents:  

 

 Els participants reconeixen que han incrementat les seves 

competències de lideratge i que han augmentat la seva confiança i 

la seva eficàcia a l’hora de motivar els docents, construir una visió 

compartida de centre, crear un ambient d’aprenentatge positiu i millorar 

els resultats de l’alumnat en els exàmens i les avaluacions externes.  

 

 Els participants han progressat en els aspectes més rellevants d’un canvi 

de cultura docent i directiva en la línia d’una concepció de lideratge 

distribuït: s’ha incrementat el percentatge de líders que deleguen 

tasques de direcció, que decideixen de manera col·lectiva sobre 

aspectes vinculats al lideratge, que promouen i aconsegueixen que més 

docents del seu centre assumeixin accions de lideratge i que 

impulsen una escolta activa de tots els membres de l’equip.  

 

 Ha crescut el nombre d’equips directius que promouen el 

desenvolupament professional del seu equip docent: ofereixen més 

experiències professionals d’aprenentatge entre tots els docents del 

seu centre, proporcionen més ajuda personalitzada al personal docent 

per a la millora de la seva pràctica i donen suport al treball col·laboratiu 

entre els seus docents.  

 

 Hi ha hagut un augment significatiu dels equips directius que han 

incorporat l’ús d’evidències científiques i els resultats 

d’aprenentatge dels alumnes per prendre decisions i justificar la seva 

pràctica educativa. Així mateix, han augmentat els que animen tot l’equip 

a consultar o utilitzar evidències en la planificació de les necessitats 

individuals de l’alumnat.  

 

 També són més els equips directius que aquest últim curs escolar han 

desenvolupat accions orientades a aconseguir que el professorat se 

senti responsable de la millora de les seves destreses docents, del 



 

 

  

resultat dels seus alumnes i d’informar les famílies sobre el seu 

rendiment.  

 

 Els participants mostren un canvi d’actitud, ja que ara valoren més el 

temps dedicat a observar les classes i a proporcionar als docents 

un feedback basat en les seves observacions. També es constata un 

increment de professorat que considera prioritari estimular el treball 

col·laboratiu entre l’equip docent.  

 

 Es constaten canvis en la percepció sobre el clima escolar i destaca 

l’increment de professorat que sosté la rellevància de la participació de 

les famílies i de l’alumnat en les decisions del centre.  

 

 

Les diverses transformacions del centre també es perceben en les experiències 

i reflexions aportades pels participants. En destaquem algunes en el resum 

següent:  

 

Què t’ha ajudat a avançar en el teu desenvolupament com a líder?  

 

«M’ha ajudat a aplicar diferents estratègies de lideratge a cada situació i moment. També he 

anat incorporant al dia a dia elements vinculats al lideratge emocional, com ara l’escolta 

activa, la reflexió compartida i els diàlegs eficaços, com també saber descobrir quins són els 

talents de les persones que són al meu voltant.»  

 

«Ser conscient de les meves limitacions i de la meva falta de formació.»  

 

«Ser conscient de la necessitat de conèixer, reflexionar i millorar les meves dinàmiques de 

lideratge. Penso que l’oportunitat de desenvolupament que ha representat la formació m’ha 

permès ser conscient dels diferents moments en què em trobo i, a partir d’aquest moment, 

reflexionar a l’entorn de tot això aplicant processos de reflexió per a la millora i fer-ho per 

millorar, sempre amb la mirada posada en el nostre alumnat.»  

 

«A reconèixer les meves fortaleses i potenciar-les, a detectar les meves febleses i buscar 

estratègies per millorar-les, a veure més enllà en el meu equip, a tenir una visió diferent del 

procés, no sols de la finalitat.»  

 

«L’anàlisi d’evidències educatives per traslladar-les a l’equip del professorat i la consciència de 

la importància de la teoria de l’acció i la piràmide invertida de Guskey. Però, sobretot, 

qüestionar-me cada actuació per evitar caure en la temptació de dirigir de forma personalista 

en lloc d’actuar com a coach.»  



 

 

  

 

«Sobretot, distribuir el lideratge i donar a cadascun dels docents el valor que mereix. La 

reflexió i el diàleg en la presa de decisions.»  

 

Quins canvis o millores perceps al centre?  

 

«El centre comença a funcionar com a unitats de relació i aprenentatge lligades per l’equip 

directiu, però ha deixat de ser una estructura piramidal en la qual la direcció era qui 

organitzava i duia a terme totes les accions.»  

 

«S’ha aclarit la visió compartida. Unificació metodològica. Millor ambient, en general. S’ha 

propiciat l’anàlisi dels processos d’ensenyament i aprenentatge a través de les evidències.»  

 

«Bon ambient, millor convivència. Mes companyonia. Menys queixes i menys expulsions.»  

 

«El canvi principal que percebo és respecte de la convivència del centre. Per a aquest canvi ha 

estat molt important la incorporació de la visió sistèmica de l’equip docent, que ens permet 

ser proactius en la resolució de conflictes i que ha provocat un canvi de mirada respecte de 

l’alumnat.»  

 

«Es promou més la comunicació i la participació entre tots els àmbits davant de les accions, 

amb relació a famílies, professorat, alumnat i personal no docent. Aquest aspecte dona veu i 

alhora ajuda a normalitzar i superar les diferents situacions. Hem avançat en el perfil de 

l’escola en la direcció de ser més comunicativa i participativa. Més bon clima, en general. Bona 

relació amb l’entorn. Reconeixement del treball dels professionals del centre per part de la 

nostra comunitat.»  

 

«La gestió dels equips docents cada cop té un sentit més horitzontal i fa que el centre sigui 

més de tots. Els projectes que creixen es fan visibles a tot el centre. Creiem que estem en el 

bon camí per aconseguir ser finalment un sol centre, no un conjunt d’etapes.»  

 

«Confiança de les famílies. Clima de seguretat. Ha millorat el clima de convivència: malgrat que 

l’any ha estat molt complicat, hi ha un ambient relaxat.»  

 

«Més inquietud entre tots els integrants per compartir pràctiques enriquidores, per aprendre, 

per obrir-nos a conèixer altres models de centre i altres realitats de les quals podem nodrir-nos 

i aprendre per poder després posar-les en pràctica o adaptar-les a la nostra  realitat.»  



 

 

  

 

Quins canvis o millores perceps en els alumnes? 

 

«Mostren una millora substancial en la forma de desenvolupar les activitats que es proposen 

amb una visió d’autoavaluació reflexiva del seu procés. Cada cop hi ha més autonomia i, a la 

vegada, el treball globalitzat i cooperatiu entre elles i ells és més ric.»  

 

«Tenen més clars els seus referents al centre i la posada en marxa de la nostra eina els és molt 

útil, concreta les seves actuacions i els condueix a millors resultats acadèmics.»  

 

«Els tracto millor. M’exigeixo més per oferir-los un ensenyament de qualitat. Penso en ells en 

termes de projectes. Els rebo cada matí a la porta. No els evito. No en fujo. Els parlo quan puc 

de tot el que hem d’aprendre els professors, de com és d’apassionant un institut com a 

organització humana.»  

 

«He pogut observar un augment dels processos metacognitius a l’aula, es promou més sovint 

la reflexió en l’alumnat, es tenen en compte les seves opinions i, a canvi, s’obté un millor clima 

d’aula i més implicació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge.»  

 

«Somriures, il·lusió i ganes de venir al centre. Millora en l’àmbit de la convivència. Reducció de 

l’absentisme.»  

 

«Més participació, desinhibició a l’hora d’expressar-se, cohesió de grup, qualitat dels treballs, 

presa de consciència pel que fa a la diferència (inclusió), valoració del rol del professor com a 

facilitador i del seu propi rol com a artífex del seu aprenentatge, i reducció del nivell de soroll i 

conflicte.»  

 

«Més interès i ganes d’aprendre. Disminució dels conflictes al centre. Més participació en les 

accions del centre.»  

 

 

Els centres interessats a participar en la segona edició del programa (curs 

2021-2022) es poden presentar a la convocatòria, oberta fins a finals de març: 

https://educaixa.org/ca/liderazgo-para-el-aprendizaje-informate  
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EduCaixa, cap a l’educació del segle XXI 

EduCaixa engloba tota l’oferta educativa de la Fundació ”la Caixa” i promou i 

impulsa la transformació educativa amb la finalitat de respondre a les 

necessitats de la societat del segle XXI.  

 

El portal d’EduCaixa es dirigeix a l’alumnat i al professorat d’educació infantil, 

primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. El seus 

objectius principals són: promoure el desenvolupament competencial de 

l’alumnat a través de programes educatius, recursos i activitats; promoure el 

desenvolupament professional docent a partir de programes formatius com el 

de Lideratge per a l’Aprenentatge, i promoure la transformació de l’educació 

basada en l’ús de les evidències.  

 

 

MÉS INFORMACIÓ 

Àrea de Premsa de la Fundació ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 679 266 341 / apuig@fundaciolacaixa.org 

mailto:apuig@fundaciolacaixa.org


 

 

  

ANNEX 

 

Els 50 centres participants en la primera edició del Programa de Lideratge per a 

l’Aprenentatge: 

 

CATALUNYA 

Institut L’Alzina – Barcelona 

Col·legi Mare del Diví Pastor – Barcelona 

Escola Joan Miró, Canovelles – Barcelona 

Escola Els Pins, Castelldefels – Barcelona 

Escola Joan Salvat Papasseit – Mollet del Vallès, Barcelona 

Col·legi FEDAC Montcada – Montcada i Reixac, Barcelona 

Institut Euclides – Pineda de Mar, Barcelona 

Institut Escola Jacint Verdaguer – Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona  

Escola Intermunicipal del Penedès – Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona 

Escola Pia de Sitges – Sitges, Barcelona 

Col·legi Ramon Pont – Terrassa, Barcelona 

Institut Escola Daniel Mangrané – Tortosa, Tarragona 

Escola La Mercè – Tortosa, Tarragona 

Escola Marià Fortuny – Reus, Tarragona 

Institut Escola Pi del Burgar – Reus, Tarragona 

Institut Peralada – Girona 

 

RESTA DE L’ESTAT ESPANYOL 

CEIP Ramón María del Valle Inclán – Madrid 

IES Valmayor – Valdemorillo, Madrid 

CEIP Obispo Moscoso – Madrid 

CEIP Federico García – Gijón, Astúries 

IES Roces – Gijón, Astúries 

CEIP Jesús Neira – Pola de Lena, Astúries 

CEIP Llaranes – Avilés, Astúries  

IES Jerónimo González – Langreo, Astúries 

CEIP Francisco Montero Espinosa – Badajoz 

CEIP Mare Nostrum – Ceuta 

CEIP Labastida, HLHI – Àlaba 

CEIP Ibaiondo – Vitoria-Gasteiz, Àlaba 

CEIP Les Arts – València 

Colegio Imperial San Vicente Ferrer – València 

CEIP Pou de la Muntanya – Alacant 

Escola La Masia – València 

IES Tomás Navarro Tomás – Albacete 



 

 

  

CEIP Lluis Cortí – Las Palmas 

CEIP Tagoror – Las Palmas 

Colegio María Auxiliadora – Las Palmas  

CEIP Peñaluenga – Sevilla 

IES San Albino – Paradas, Sevilla 

CEIP Virgen del Mar – Almeria 

Colegio Divino Maestro – Granada 

IES Jiménez de Quesada – Santa Fe, Granada 

IES Nuestra Señora de la Victoria – Màlaga 

Colegio Don Bosco – Pontevedra 

EAV-IES Audiovisual de Vigo – Pontevedra 

Ekintza Ikastola – Guipúscoa 

Fundación Laboral de la Construcción – Villanueva de Gállego, Saragossa 

CEIP Son Basca – Sa Pobla, Illes Balears 

CEIP Talaiot – Illot, Illes Balears 

Col·legi Cide – Palma, Illes Balears 

 

 

 

 


