
  
  
  
  
  
  
  

“Iniciem   la   reflexió   en   centre”   

   Jornada   de   Benvinguda   Curs   2021   –   2022   del   Laboratori   de   Transformació   Educativa     
  #XTTE    #PAcTE/ExC    #Referents   

  
COM   PODEM   MILLORAR   EL   LIDERATGE   DE   CENTRE?   

Si  tractem  les  persones  tal  com  són,  potser  no  les  farem  pitjor,  però  si  les  tractem  com                   

si  fossin  el  que  haurien  de  ser,  les  ajudaríem  a  convertir-se  en  el  que  són  capaces  de                   
ser.   (Goethe)   

  
El  lideratge  és  clau  per  a  la  millora  de  l’aprenentatge,  és  el  2n  factor  que                 

determina  la  millora  de  resultats  dels  infants.  Cal  identificar  els  claustres             

amb  el  projecte  institucional,  de  compartir  les  estratègies  de  treball,            
d’implicar-se  en  la  seva  consecució  i  de  sentir  la  necessitat  d’avaluar  les              

actuacions   per   veure   si   la   millora   es   dóna   en   la   direcció   desitjada.   
La  implementació  d’un  canvi  cultural  en  l’organització  pressuposa  un  comportament  convençut             

de  la  direcció  que,  alhora,  ha  de  donar  exemple  i  convèncer  al  seu  claustre  de  la  necessitat                   

del  canvi  perquè  llavors  aquest  es  produeixi  en  els  diferents  nivells.  És  del  tot  necessari  que                  
les   mestres   percebin   aquesta   necessitat   del   canvi.   

Cal  empoderar  aquests  claustres  i  compartir  el  lideratge.  Cada  mestre/a  ha  de  ser  el  líder  a                  
l’aula.   

  

COM   ESTEM   COL·LABORANT,   APRENENT   JUNTS   EN   UNA   NOVA   CULTURA   DOCENT?  
  

És  evident  que  qualsevol  innovació  que  generi         
modificacions  globals  en  l’escola  forçosament       

generarà  canvis  de  cultura,  però  s’ha  de  tenir  present           

que  perquè  això  passi  és  necessari  que  l’organització          
tingui  una  certa  cultura  innovadora.  Si  això  no  és  així,            

el  que  caldrà,  evidentment,  serà  potenciar-la,  i  aquest          
fet   en   ell   mateix   ja   és   una   innovació.   

  

https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/general/complicitats-per-transformar-el-sistema-jornada-de-benvinguda-del-laboratori-curs-2021-2022/


Podríem  dir  que  la  participació  (COL·LABORACIÓ)  afavoreix  el  canvi  d’opinions  i  actituds  dels               
professionals  per  fer-los  més  receptius  als  canvis,  augmenta  el  compromís  de  les  persones               

amb  l’escola  i  fa  possible  la  coordinació.  Els  centres,  no  són  només  estructures,  són  maneres                 
d’entendre  les  relacions  socials,  són  processos  de  legitimació,  són  sistemes  de  significats.  Si               

la  cultura  és  un  sistema  de  significats  compartits,  la  participació  és  la  millor  eina  per  enfortir  la                   

cultura  organitzacional.  Una  cultura  col·laborativa  és  aquella  on  el  funcionament  organitzatiu  i              
el  tarannà  de  les  persones  convida  a  participar-hi.  Fomentar  una  cultura  col·laborativa              

requereix  crear  condicions  per  a  la  participació  en  els  centres.  La  participació  fa  possible  la                 
col·laboració,  i  alhora  aquesta  dóna  sentit  a  la  participació.  Una  cultura  de  la  participació  és,                 

doncs,  una  cultura  de  la  col·laboració.   La  col·laboració  és  un  objectiu  de  la  democràcia                
escolar.   
  

COM   FEM   DE   L’ESCOLA   UNA   ORGANITZACIÓ   QUE   APRÈN   I   UNA   UNITAT   DE   RECERCA?   
  

Estem  en  una  societat  canviant  i,  per  tant,  l’escola  també  ha  d’estar              

en  constant  transformació.  Si  volem  aconseguir  un  canvi  en           
l’organització  d’un  centre  només  serà  possible  a  través  d’un  canvi            

en  la  cultura  organitzativa  d’aquest  que  suposi,  entre  altres  coses,            
superar  l’individualisme  del  mestre  per  actituds  col·laboratives  i          

d’organització  flexibles  que  permetin  la  construcció  dels  nous  processos.  La  cultura  del  canvi               

implica  plantejar  una  institució  oberta,  sensible  i  tolerant  a  l’error.  Un  escola  que  treballi  en                 
XARXA  amb  professionals  del  coneixement.  Una  escola  oberta  a  l’entorn,  que  es  converteixi               

en   entorn   d’aprenentatge.   Hem   d’aconseguir   aliances   amb   entitats   properes   a   l’escola.     
  

  

QUÈ   HEM   DE   FER   QUE   NO   FEM   I   QUE   HEM   DE   DEIXAR   DE   FER?   
  

Per  generar  el  canvi  cal  canviar  la  mirada.  L’escola  ha  de  posar              
a  l’aulmne/a  al  centre.  Cal  que  l’escola  desperti  a  l’infant  el             

desig   d’aprendre.   

Hem   de   treballar   la   cultura   docent   d’aprenentatge   entre   iguals,   
practicar  la  codocència,  les  observacions  a  l’aula  i  participar  de            

manera  activa  en  xarxes  de  transformació  educativa  com  ho  és            
el   Laboratori   de   Transformació   Educativa.   

  


