Fundació Jaume Bofill * Què hem après

“ El mite «entre tots ho farem tot» ha quedat obsolet. Anem cap a «entre tots ho farem tot,
donant confiança a qui pren la decisió des del lloc que ocupa i desenvolupant el seu rol
des de la responsabilitat en el sistema».”

EIX 1

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

Lola Sànchez (DIRECTORA DE L’ESCOLA LA RIERA DE SANT PERE DE RIBES)

# innovació

# lideratge

# centres educatius

Principals resultats:

13 Com podem millorar les oportunitats d’aprenentatge dels nostres
infants i joves?

El principal problema és que el model educatiu es continua centrant a preparar estudiants
per a l’economia industrial. Aquest model té molt poc a veure amb les activitats centrals
de les organitzacions, societats i economies basades en el coneixement.

Projecte:

Lideratge per a l’Aprenentatge: estudis de cas a Catalunya
Reflexió sobre els aspectes clau d’un model de lideratge capaç de crear i sostenir entorns
d’aprenentatge. En el marc del projecte es desenvolupa una metodologia per identificar
elements de lideratge que creen les condicions per a l’aprenentatge, amb 6 estudis de cas
en centres educatius catalans el curs 2012-2013.
Equip del projecte:

Joan Badia, Anna Jolonch i Màrius Martínez (directors/coordinadors); Imma Buñuel, Eugeni Garcia, Maite Górriz, Begoña Gros, Jordi Longás, M. Neus Lorenzo, Valtencir M. Mendes,
José Menéndez, Joaquim Núñez, Carmina Pinya i Antoni Tort.

Què ha motivat la nostra intervenció?
Els índexs de fracàs escolar i d’abandonament prematur a Catalunya són preocupants. Per
altra banda, els resultats de les proves diagnòstiques sobre el nivell educatiu de l’alumnat
català revelen l’existència de problemes estructurals a l’educació del nostre país. Tot això
posa en crisi el nostre model d’escola i ens porta a repensar el que s’està fent i com s’està
treballant.

95%

Lideratge de l’organització
(Estructures i responsabilitats)

de graduats en ESO

Aquest lideratge fa possible l’èxit educatiu i distingeix els centres com a organitzacions
que aprenen. Un centre amb èxit en els aprenentatges és un centre on els alumnes es desenvolupen com a aprenents i també com a persones. I això passa quan els docents creen
les condicions que donen a les aules caliu, respecte, motivació, curiositat intel·lectual,
suport individual i creixement com a grup.
La voluntat d’exercir un lideratge compartit entre un nombre elevat d’agents del centre
constitueix un context per a la construcció d’una nova manera d’ensenyar i d’aprendre i,
alhora, mostra un horitzó d’innovació i de recerca de gran interès per al sistema educatiu
de Catalunya.

La clau perquè
el sistema funcioni
ALIANCES:

H E M T R E B A L L AT CO L · L A B O R AT I VA M E N T A M B :

Col∙legi Claret (Barcelona)
Institut Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d’Anoia)
Escola La Riera (Sant Pere de Ribes)
Institut Vilatzara (Vilassar de Mar)
Escola Sant Pere Claver (Barcelona)
Institut Eduard Fontserè (l’Hospitalet de Llobregat)

Lideratge educatiu
(Organització curricular)

Font: Lideratge per a l’aprenentatge. Estudis de cas a Catalunya (Polítiques #81)

alumnes

Al Col·legi Sant Pere
Claver, els resultats
lingüístics de les PISA
superen en
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punts els de l’any
anterior

Documents de referència:

Lideratge per a l’aprenentatge. Estudis de cas
a Catalunya

Ensenyament
(Expectatives i avaluació)

APRENDRE

17 a 75

Propostes:
En conseqüència, els currículums, les experiències d’aprenentatge i l’entorn general s’han
de centrar a fomentar les competències i la mentalitat de l’aprenentatge continu autodirigit. Les competències del segle xxi s’han d’interconnectar estratègicament amb les experiències d’aprenentatge.

Entorns innovadors d’aprenentatge
Al Col·legi Claret s’ha
reduït el fracàs escolar
fins a superar el

El lideratge per a l’aprenentatge es genera en contextos d’innovació i de canvi, que impliquen el trencament de l’statu quo. S’ha comprovat que la necessitat de canvi porta a crear
un espai més adient per a l’aprenentatge. Generalment, aquesta presa de consciència té a
veure amb una actitud d’obrir-se al món, relacionar-se i aprendre d’altres realitats que han
superat situacions difícils.

En 8 anys les
preinscripcions a
l’Institut Fontserè han
passat de

ile.cat

llista pròpia!

Liderar per aprendre.
Del diàleg entre la recerca i la pràctica

Els 7 principis de l’aprenentatge

