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”la Caixa” impulsa un programa pioner a
Espanya per apoderar els equips directius
dels centres educatius
Programa de Lideratge per a l’Aprenentatge
En col·laboració amb l’Institute of Education (IOE)
Dirigit a totes les escoles i instituts que apostin pel lideratge com a clau
per a la transformació educativa. Se seleccionaran 50 centres i es
formaran i s’acompanyaran els seus docents líders.

Madrid, 12 de març de 2019.- EduCaixa, el programa educatiu de ”la Caixa”,
anuncia avui el llançament d’un nou programa educatiu enfocat a capacitar,
prestigiar, enfortir i transformar el rol dels equips directius dels centres
educatius.
Es tracta el programa Lideratge per a l’Aprenentatge, desenvolupat per un
equip d’experts i acadèmics d’àmbit estatal en col·laboració amb l’Institute of
Education (IOE) de la University College London (UCL), centre líder i
referent mundial entre les facultats d’educació per la seva experiència i el seu
impacte tant a escala nacional, com pel seu treball amb sistemes educatius de
tot el món.
Aquesta iniciativa neix de les evidències internacionals que revelen que les
escoles que disposen d’un lideratge i una administració conscient i competent,
aconsegueixen millorar el rendiment acadèmic, el clima i la convivència del
centre. Per això, EduCaixa emprèn per primera vegada a Espanya aquesta
metodologia que estableix el lideratge per a l’aprenentatge com una gestió
amb un impacte que s’estén més enllà de les direccions i inclou l’equip docent,
l’aula i el centre, promovent una millora de la qualitat dels aprenentatges de
l’alumnat i del conjunt del sistema.

A qui va dirigit?
El programa es dirigeix a docents que ja formen part de l’equip directiu dels
seus centres educatius o que ho vulguin fer en un futur proper. Els docents
s’han de presentar en parelles (tots dos membres han de ser del mateix centre
educatiu). Se seleccionaran 50 parelles de líders docents de 50 centres
educatius de tot l’Estat, els quals rebran acompanyament per part d’un
facilitador/a del programa durant tot el curs escolar (setembre del 2019 - juliol
del 2020), amb la finalitat que puguin desenvolupar un procés de millora en el
seu centre educatiu aplicant els principis del lideratge per a l’aprenentatge. La
metodologia de treball i la formació de facilitadors i líders es basaran en el
model desenvolupat per l’IOE.
A més, formaran grups d’aprenentatge amb altres centres educatius amb els
quals compartiran coneixements i s’oferiran suport mutu durant el
desenvolupament de tot el procés de millora.

Louise Stoll
En el marc del llançament del programa, avui té lloc a CaixaForum Madrid una
conferència impartida per Louise Stoll, catedràtica d’educació i una de les
principals investigadores de l’IOE. La seva activitat docent i de recerca se
centra en la interacció entre escoles i institucions i sistemes locals i nacionals
amb un èmfasi especial en el desenvolupament de comunitats d’aprenentatge i
el desenvolupament del lideratge escolar.

EduCaixa, cap a l’educació del segle XXI
EduCaixa engloba tota l’oferta educativa de ”la Caixa” i promou i impulsa la
transformació educativa amb la finalitat de respondre a les necessitats de la
societat del segle XXI. Les línies d’actuació d’EduCaixa se centren en el
desenvolupament competencial de l’alumnat, el desenvolupament
professional docent i la generació i transferència d’evidències educatives,
posant a disposició de la comunitat educativa recursos, activitats i projectes
educatius que compleixen aquest objectiu. Seguint aquesta línia, a través d’
www.educaixa.com el programa ofereix a tots els docents recursos online,
programes educatius sobre diferents àrees temàtiques i, a través dels seus

centres CaixaForum i CosmoCaixa promou més de 15.000 tallers i activitats.
L’any passat, EduCaixa va arribar a 2,4 milions d’alumnes i a 8.385 escoles
de tot Espanya.
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