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PRESENTACIÓ
En homenatge a Michel Serres
Oui, depuis quelques décennies je vois que nous vivons une période
comparable à l’aurore de la paideia, après que les Grecs apprirent à
écrire et démontrer, semblable à la Renaissance, qui vit naître l’impression et le règne du livre apparaître. Période incomparable pourtant,
puisque, en même temps que ces techniques mutent, le corps se métamorphose, changent la vie et la mort, la souffrance et la guérison, les métiers,
l’espace, l’habitat, l’être-au-monde.
Michel Serres
Petite Poucette

Per què parlem d’innovació? El més evident és que el nostre món canvia
ràpidament i el ritme del canvi s’accelera. En aquest context, l’educació ha
d’estar oberta al canvi i això crida a innovar. L’escola es transforma perquè
la societat es transforma. Si l’escola canvia és perquè canvien els alumnes1
i la seva manera d’aprendre. Les noves tecnologies transformen la relació
amb el saber i el paper de l’escola. Els canvis són tan accelerats que massa
sovint l’educació va al darrere, i ja és gairebé un tòpic allò que tenim “una
escola del segle XIX amb mestres del segle XX per a alumnes del segle XXI”.
Per una banda, es critica l’immobilisme; tanmateix, quan es fan canvis,
també s’acusa la innovació educativa de ser una “moda”. I es parla d’un cert
“fetitxisme” metodològic: semblaria que tot millora amb el treball per
Per tal de facilitar la lectura del text, l’editorial opta pel masculí genèric, entenent que
sempre es fa referència a ambdós gèneres. Aquest criteri s’aplica tant al parlar de
l’alumnat com del professorat.

1
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projectes, cooperatiu o globalitzat, sense preguntar-se quines són les finalitats últimes i els resultats que es produeixen. I és que no sempre la innovació
comporta un progrés, també pot ser una regressió. Vivim en un context d’eslògans i missatges reduccionistes que es proposen confrontar les “escoles innovadores” en competència amb les “escoles tradicionals”. Aquestes són
simplificacions excessives que porten a la tecnificació i la totemització de la
innovació.
Ens proposem, doncs, revelar les múltiples tensions i contradiccions
que la innovació genera per tal d’aprofundir i enriquir el debat, les polítiques
i l’acció educativa. En primer lloc cal reconèixer que hi ha tensió entre l’experimentació i la generalització de la innovació al conjunt del sistema. La
innovació neix en un context particular i no és evident que l’experiència d’un
centre sigui útil en un altre centre. Sabem, però, que quan la innovació no és
sistèmica impacta negativament en l’equitat, per això és responsabilitat dels
polítics capacitar els professionals per innovar a tots els centres. Les contradiccions són paleses, perquè d’una banda tenim famílies que reclamen per
als seus fills una escola innovadora, insatisfetes amb el seu centre, i d’altra
banda hi ha famílies que voldrien frenar les innovacions per por del risc que
tota innovació comporta. De la mateixa manera, trobem mestres que poden
considerar la innovació una imposició i que generen resistències al canvi. El
resultat és que s’exigeix més rigor, qualitat i avaluació per a aquells que
innoven que per a les pràctiques ordinàries. Les contradiccions en el terreny
de la innovació educativa es multipliquen, proliferen, i no són fàcils de resoldre.
Un dels objectius principals del llibre és no negar la complexitat i aportar una mica de rigor al terme innovació educativa. Perquè la paraula innovació està molt present en els discursos i les polítiques pedagògiques i no es
pot negar que hi ha problemes i interessos que han de ser revelats. En el fons
de la qüestió de la innovació, hi trobem la naturalesa de la nostra ambició
educativa, i aquesta és la pregunta que cal formular. La innovació no és principalment una qüestió de tècnica, de coneixements tècnics o noves metodologies, sinó principalment una qüestió d’adhesió a uns valors, una qüestió
axiològica.
Les paradoxes de la innovació educativa, el llibre que teniu a les mans,
vol ser una contribució per als que han de prendre decisions polítiques, i per
a tothom qui, immers en la quotidianitat de l’acció educativa, ha de prendre
decisions cada dia que passa. El primer pas per avançar en el terreny de la
innovació és no negar les contradiccions i fer-les explícites. Aquesta és la
8

major contribució que fa aquest llibre per tal d’avançar en el coneixement i
la comprensió dels reptes que són indefugibles en el terreny de la innovació
a l’escola. La pràctica educativa és, de fet, un treball a partir i des de les
contradiccions de l’educació. Veurem, tanmateix, que la contradicció sovint
esdevé paradoxa quan parlem d’escola i innovació.
La finalitat última d’aquest llibre i dels diferents capítols d’autor ha estat, doncs, la d’avançar pel procés de qüestionar i problematitzar les preguntes. A mesura que hem anat desenvolupant les preguntes i els diferents temes
que volíem tractar, s’ha anat revelant com a fil conductor de tot el llibre no
tant la lògica mateixa del canvi com la del pensament paradoxal. Perquè la
força de la paradoxa és permetre avançar en terreny desconegut, tot deixant
entrar el dubte, la incertesa i el qüestionament per tal d’obrir-se a noves
idees. En escenaris de canvi permanent i d’incertesa com els que avui predominen, no existeixen respostes preconcebudes, fórmules que aplicables
arreu, siguin satisfactòries i generalitzables. És lògic: no existeixen respostes
conegudes a situacions desconegudes. Gràcies al qüestionament, però, canvia la mirada amb què enfoquem els problemes, s’abandonen velles representacions i idees preconcebudes. I se n’obren de noves: només llavors poden emergir solucions inèdites.
No hem renunciat, doncs –al costat de la rigorosa recerca i l’anàlisi política i educativa que es basa en fets i dades–, a la filosofia de l’educació que
ens ajuda a repensar les finalitats de la innovació educativa. És per això que
ens hem formulat preguntes del tipus següent: Què cal canviar i què cal conservar a l’escola? Per què i per a què innovem en educació? Més concretament, ens interroguem sobre el què i el com de la innovació a l’escola. Són
preguntes que ens porten a reflexionar sobre les transformacions i el futur
de l’educació i l’escola (temes abordats directament en els capítols 1 i 2).
Hi ha capítols que aporten una mirada de sistema des d’una visió internacional (capítols 3, 4, 5 i 6). La perspectiva internacional i la manera com
altres països responen a reptes educatius comuns permeten extreure conclusions i aprenentatges útils. En altres capítols s’aborden la perspectiva de les
xarxes i el territori (capítol 9), el centre o les comunitats professionals (capítol 10), sense oblidar el professorat (capítol 11) i l’aula (capítol 12). La diversitat dels punts de mira permet ampliar perspectives. Tanmateix, hi ha
una tria d’enfocament en aquells elements que ens semblen cabdals per a
comprendre i analitzar la innovació educativa i el procés d’ensenyament i
aprenentatge. Per això, en alguns capítols s’aborden a fons i de forma específica aspectes com el lideratge (capítol 3), l’avaluació (capítol 4), la qualitat
9

(capítol 7), els nous entorns d’aprenentatge (capítol 8), les xarxes d’escoles
(capítol 9), les comunitats professionals d’aprenentatge (capítol 10) i la formació dels docents (capítol 11). La recerca, l’observació a l’aula (capítol
12), el desenvolupament professional i el treball colꞏlaboratiu entre docents,
així com les xarxes en el territori, són eixos d’anàlisi tractats de forma específica que travessen de punta a punta el llibre. I és que la incertesa i els canvis
accelerats reclamen innovació als docents, i, per tant, obrir la caixa negra.
Obrir les aules, treballar en equip i en xarxa, i generar i capacitar el sistema
per emprendre processos de lideratge per a l’aprenentatge, en entorns més
oberts, flexibles, diversificats i personalitzats.
La finalitat última de la innovació educativa, tal com s’aborda en aquest
llibre i en cadascun dels seus capítols, no és altra que fer extensiu a tothom
el dret a l’educació, i afavorir les oportunitats d’aprenentatge de tots i cadascun dels alumnes. Per fer-ho possible, creiem que el primer pas és defugir la
simplificació. Per això hem volgut contribuir al coneixement i a la reflexió,
per tal d’abordar amb rigor i des de la complexitat que requereix el debat
sobre la innovació educativa. No ens resta sinó agrair als autors el seu treball
rigorós, que ha fet possible aquest llibre. El conjunt dels articles aporten
perspectives diferents, des d’una mirada compromesa amb l’escola i la innovació educativa.
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CAPÍTOL 1
QUÈ HEM D’INNOVAR
I QUÈ HEM DE CONSERVAR EN EDUCACIÓ?
Miquel Martínez
Universitat de Barcelona

1. L’educació en la societat del canvi
L’acceleració en el ritme dels canvis de la societat contemporània
obliga a pensar què convé conservar i què hauríem de renovar o innovar.
Necessitem conservar per a aprofundir, millorar i enfortir, però també
necessitem renovar i innovar per a no perdre compàs, per a aprofitar les
noves oportunitats i no malgastar els assoliments valuosos ja aconseguits.
Aquesta afirmació, que és vàlida per a molts aspectes de la vida, ho és de
manera especial per a l’educació.
L’educació, i en concret la que s’esdevé a l’escola, afecta les generacions que s’incorporaran a la societat adulta no pas abans d’una dècada
comptada des d’avui. Amb l’objectiu que la preparació d’aquestes generacions sigui l’adequada per a poder conduir la seva vida de manera sostenible i tenir criteri en la societat en la qual viuen i en la qual viuran,
hem de fer-nos les següents preguntes: què hem de conservar i consolidar, de les actuals pràctiques pedagògiques? I què hem de canviar?
Ja fa un cert temps que vivim no pas en una època de canvis, sinó en
un canvi d’època. Els canvis d’època succeeixen al llarg de la història
quan es donen, alhora, determinats canvis qualitatius que afecten els àmbits de la societat que tenen una major incidència en les nostres vides
com a persones i com a membres d’una comunitat. Manuel Castells ja ens
va relatar (Castells, 1998) els canvis més significatius que al llarg de les
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últimes dècades s’han donat en tres d’aquests àmbits: el de les relacions
de producció, el de les relacions de poder i el de l’experiència vital. Són
canvis que afecten el món del treball, el de la participació ciutadana com
a membre d’una comunitat i el de les relacions interpersonals. Canvis que
permeten afirmar que ja estem vivint un canvi d’època i que plantegen
nous reptes a l’educació. Canvis, en definitiva, que exigeixen una mirada
diferent sobre l’educació, sobre el paper de l’escola i el de les institucions
de formació.
La constatació d’aquesta necessitat fa temps que està generant a les
nostres escoles reflexions i propostes de pràctiques innovadores en educació. També es generen recels, i fins i tot pors davant aquestes propostes. El temor de perdre les coses bones que recordem del nostre passat
escolar –a vegades idealitzat en excés– conviu amb la necessària renovació –més que renovació, replantejament– docent i amb el redisseny de la
missió de l’escola avui. No oblidem que els pares i mares de família, i
fins i tot els mateixos docents, es tornen més conservadors quan es tracta
dels seus fills i dels seus alumnes.
Tals propostes i desenvolupaments innovadors en educació propicien
noves condicions i canvis en les metodologies i escenaris amb l’objectiu
de millorar la qualitat dels aprenentatges i de l’educació. No obstant això,
paradoxalment també poden produir altres efectes, efectes que, com correspon a la concepció mateixa del terme paradoxa, no s’esperaven. Pot
ocórrer, de manera paradoxal, que la innovació no sigui tan nova i es
limiti a denominar amb nous termes pràctiques habituals, o que la innovació generi resistències al canvi per falta de confiança en la bondat
d’aquestes pràctiques, o que el qui presumeix d’innovador sigui menys
obert i flexible que el mestre de tota la vida.
Per això, i perquè la innovació que contribueix a millorar la qualitat
de l’educació és necessària, convé que estigui ben acompanyada. En el
rerefons de tota innovació ha d’haver-hi un discurs i un significat que no
es limiti a canviar escenaris i escenografies, sinó que suposi una reconceptualització docent. Repensar què fem i què convé fer avui a l’escola per
integrar el reconeixement i l’enfortiment de velles pràctiques en funció
de la seva qualitat i proposar noves pràctiques també en funció de la seva
qualitat.
Però, com sempre, perquè un sistema complex –i a vegades excessivament complicat– com és el sistema educatiu es mogui fa falta que apareguin propostes pioneres que l’agitin. Les propostes pioneres suposen
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risc, i pel seu caràcter disruptiu generen amb freqüència crides benintencionades a la prudència, a no fer experiments amb una cosa tan preuada i
delicada com és l’educació. Per això convé que, amb la mateixa força amb
què s’innova, es cuidin totes les garanties de qualitat d’aquesta educació.
Perquè sigui així, la coresponsabilitat entre els diferents agents que
intervenen en l’educació és fonamental. Són factors principals d’aquesta
coresponsabilitat els següents: l’establiment d’aliances i vincles de confiança amb les famílies –aquí els mitjans de comunicació han tingut i tenen
una funció social i pedagògica clau–; la voluntat compartida dels equips
directius i dels equips docents dels centres; la implicació de les organitzacions educatives, sindicats, colꞏlegis professionals i moviments de renovació pedagògica, i una administració educativa que no només declari
la rellevància de la innovació, sinó que tingui cura de la seva sostenibilitat i, en coherència, ajusti els seus processos i les seves regulacions per
tal que aquesta innovació sigui possible.
Comprendre les iniciatives innovadores en el marc d’una reconceptualització docent, que faci pensar en la funció de l’escola en la societat actual, suposa incorporar en la cultura de centre i en la cultura del docent el
component innovador i la cultura de l’avaluació de la qualitat. Per això és
necessari, en primer lloc, que els centres posseeixin una autèntica autonomia pedagògica acompanyada de la rendició de resultats corresponent,
i, en segon lloc, que el sistema faci el mateix perquè en clau de territori
puguin avançar en processos d’innovació que mostrin millora en la qualitat dels aprenentatges i en l’equitat del sistema. Finalment, i no per això
menys important, cal que les universitats participin no només des de la
seva funció formadora de docents, sinó també com a institucions que
desenvolupen projectes de recerca i d’avaluació de la qualitat.
La innovació, entesa així, té més a veure amb les “parts toves” de
l’educació que amb les “parts dures”, més amb la cultura que amb les
eines. Oblidar algunes de les consideracions anteriors podria conduir a
una autèntica paradoxa de la innovació: que la innovació immunitzi davant la innovació.

2. Quina actitud cal adoptar davant el canvi?
Davant la pregunta “Què hem d’innovar i què hem de conservar en
educació?”, la nostra primera resposta és integrar en un únic projecte, i en
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clau de centre, innovació amb enfortiment del que és valuós de les nostres escoles i pràctiques educatives. Aquesta reflexió sobre la pràctica del
propi centre ha d’anar acompanyada d’una mirada cap enfora per conèixer i compartir pràctiques amb altres centres, de més diàleg entre escoles
i d’una concepció sobre l’escola com una organització que aprèn contínuament i que, consegüentment, canvia, s’ajusta, crea nous espais i relacions d’aprenentatge i convivència. Si abans ens referíem a l’actitud conservadora de famílies i docents quan es tracta de l’educació, ara ens
referim a l’actitud excessivament conservadora que, a vegades, mostren
les escoles com a institucions.
Davant el canvi i la necessitat d’innovació –en part conseqüència del
canvi accelerat en diferents aspectes de la societat i en part per la voluntat
dels mateixos docents de millorar la qualitat de la seva tasca–, sorgeixen
dues postures: una aposta clarament pel canvi i per un futur diferent per a
l’escola, encara que suposi renúncies a allò que ja és conegut, i l’altra es
lamenta de totes les coses bones que podem estar perdent i les tem.
A continuació ens referirem a Marina Garcés quan agafa prestada la
locució en transició del moviment ecologista TransitionTowns, que la
utilitza per a donar resposta a la crisi ambiental plantejant mesures i opcions de vida concretes per a impulsar un canvi de paradigma en les nostres ciutats. És possible impulsar, des d’una posició semblant, un canvi de
paradigma en les nostres escoles? En comptes de plantejar-nos «què estem perdent i què hem de preservar, o quins models futurs hauríem de
somiar» (Garcés, 2017, 59), el que convé és centrar la nostra atenció en el
que està passant i en el que estem fent; també, per tant, ens diu Garcés
(Garcés, 2017), en el que podem fer ara i aquí.
Les dues postures davant la innovació que hem apuntat abans són
extremes, i estan presents en la gran majoria de claustres i equips docents
quan es plantegen qüestions com les que estem tractant. El que correspon,
si la innovació no és un fi en si mateixa sinó que està al servei de més
qualitat en educació, és transitar en la tensió que generen aquestes dues
postures i fer un exercici de comprensió crítica sobre el que estem fent
avui dia en educació i que podem i “hem de” fer ara i aquí. No estem
davant un problema merament instrumental –d’eines i metodologies–,
sinó que estem davant un problema que apelꞏla a finalitats i valors. La
qüestió no és només una qüestió pedagògica de caràcter instrumental, és
també una qüestió ètica. La innovació no és neutral.
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CAPÍTOL 2
QUIN FUTUR PER A LA INNOVACIÓ A LES ESCOLES?
Els desafiaments de la pedagogia
i la professió docent en l’actualitat
Philippe Meirieu
Universitat Lumières. Lyon 2

Sobre les innovacions pedagògiques, «tot s’ha dit i tot està per fer».
Aquesta observació inquietant va ser formulada per Michaël Huberman
(1940-2001, professor a Harvard i més tard a Ginebra) a principis de la
dècada del 2000. I continua sent en gran part rellevant. De fet, les principals innovacions pedagògiques que s’apliquen avui dia existeixen des de
finals del segle XIX, i les primeres temptatives es poden trobar molt
abans, en concret, des del segle XVIII, amb Pestalozzi (Johann Heinrich
Pestalozzi, pedagog suís conegut per haver intentat aplicar els principis
de l’Emili de Rousseau). També apareixen recomanades en el famós Dictionnaire de pédagogie et d’Instruction publique de Ferdinand Buisson,
la publicació del qual acompanya la creació de l’Escola de la República:
malgrat les burles que ha rebut en alguna ocasió, aquest gran treball no és
un manual de “pedagogia tradicional”, sinó que, més aviat al contrari,
proposa, a partir de diversos articles, desenvolupar les activitats científiques i artístiques colꞏlectives, promou el mètode inductiu a partir de
l’observació racional, esmenta detalladament els mètodes per a captar
l’atenció dels alumnes, etc.
L’Escola Nova, el congrés fundador de la qual va tenir lloc l’any
1921 a Calais, va sistematitzar tot això introduint-ho en una “doctrina”
que no està exempta de vaguetats i d’ambigüitats, però que, en general,
s’esforça per implementar sistemàticament la famosa fórmula de Dewey:
29

«Tota lliçó ha de ser una resposta.» Amb una concepció del nen i del seu
desenvolupament que, avui dia, ens pot semblar ingènua, aquesta doctrina
recomana sempre partir del que és concret per dirigir-se cap al que és
abstracte, defensa el que nosaltres anomenem actualment “la pedagogia per
projectes”, incita a la personalització de l’aprenentatge i a la construcció
del colꞏlectiu, al treball en equip i a les tutories entre estudiants; també
promou les unitats escolars petites en les quals consells d’estudiants, reunits regularment, permeten aprendre a partir de conductes democràtiques... Però, des de la seva aparició, l’Escola Nova s’enfronta a una qüestió delicada: de fet, els seus promotors desitgen que les seves innovacions
es difonguin, però sempre temen que es descarrilin; ells aspiren a una
forma de generalització, sempre que no passin per les autoritats institucionals que podrien “recuperar-les” i desproveir-les de la seva substància
“subversiva”... Avui en dia encara ens trobem amb aquesta problemàtica.
No obstant això, l’Escola Nova ha estat i continua sent un moviment
especialment fèrtil en matèria d’innovació. Així i tot, algunes de les seves
propostes continuen sent, al meu parer, “estereotips”, consensos de façana, amb, certament, un poder real per mobilitzar els pedagogs activistes,
però, alhora, amb malentesos que, al mateix temps, han compromès el
seu desenvolupament i han propiciat els atacs dels seus adversaris. De fet,
quan volem passar de l’experimentació aïllada a una innovació que pugui
portar a la seva afiliació i que modifiqui el sistema en profunditat, hem de
ser capaços d’aplicar-la a finalitats concretes; ara bé, a l’Escola Nova,
com en el cas dels innovadors, el caràcter innovador del mètode fa que
hagi d’avaluar-se sobre allò per al qual està preparant els estudiants, la
societat que pressuposem, el món que construïm. D’aquesta manera, les
pràctiques en grup poden enfocar-se des d’una perspectiva “liberal”
(ajuntar l’alumnat perquè treballi en equip permet que els futurs líders
emergeixin més ràpidament i més fàcilment), des d’una perspectiva “llibertària” (per subvertir, a causa de la prioritat de l’intercanvi de tipus
horitzontal, el poder dels dominants) o des d’una perspectiva de “desenvolupament” (a partir de la rotació de tasques, el treball en grup possibilita
l’aprenentatge de totes aquestes feines, el distanciament respecte a un
mateix i l’adquisició de coneixements...). Podríem, evidentment, fer la
mateixa anàlisi de la individualització de l’ensenyament (no és el mateix
individualitzar els objectius, resignant-se a l’elecció d’uns quants, que
individualitzar els mètodes perquè tots aconsegueixin els mateixos objectius), i, actualment, la mateixa anàlisi de tantes innovacions digitals (de30

penent de si s’usen amb el propòsit d’entrenar l’atenció i la inquietud per
la veritat o de si es limiten a deixar actuar la immediatesa i la fascinació...). En realitat, no és impossible que un dels més grans obstacles per a
la innovació pedagògica estigui causat, precisament, per aquesta gran
quantitat d’ambigüitats que miraculosament no posen fi al comentari
habitual –generós, però sovint abstracte i fàcil– de “respectar el nen”.

1. La incitació a la innovació no constitueix una política
La noció de “bona pràctica”, molt de moda actualment, és especialment ambigua: es tracta d’actituds, eines, metodologies, tècniques, projectes relatius als continguts d’aprenentatge? I, quan els observem de
prop, hem de preguntar-nos quines configuracions pedagògiques, socials
i polítiques promouen? D’altra banda, sempre arribem a la mateixa qüestió: el que és eficaç aquí pot ser-ho automàticament en un altre lloc? El
problema de la transferència és complex: el que funciona en una escola,
en un cert moment, és una mena d’“ecosistema d’aprenentatge” en el
qual l’equilibri entre el mestre, els estudiants, les eines, les metodologies,
així com l’ambient en la institució, s’han anat construint amb paciència.
Tot això ha de ser coherent i dut a terme amb uns propòsits acordats. No
obstant això, aquesta coherència no pot estar reglamentada, sinó que es
desenvolupa amb el temps. I, en cas que hi hagi principis que puguin
generar-se (la construcció de l’entorn, el balanç entre els recursos i els
requisits, la fermesa de les instruccions, el suport personalitzat i
l’estructuració del colꞏlectiu, etc.), aquestes invariants no tenen “continguts universals” i no permeten destriar entre preparar una obra de teatre
sobre Galileu, muntar una maqueta d’una ciutat romana o llançar-se a
crear un diari electrònic... Per això, si volem desenvolupar una innovació
pedagògica que sigui, alhora, una forma de fer progressar els alumnes i de
fer que “el sistema” avanci, és necessària la distinció entre les invariants
(que desenvolupen “tècniques” i poden transmetre’s sota algunes condicions) i allò que s’hagi d’inventar localment en funció de les especificitats, de les persones i dels recursos. Aquest equilibri és difícil de realitzar
i implica que hi hagi un seguiment dels equips i una formació ben clara
sobre tot això en les institucions per part dels mateixos educadors.
Cal tenir en compte que els docents parlen molt poc de les seves
pràctiques pedagògiques entre ells, la majoria de les reunions són essen31

cialment “institucionals” i tracten de problemes d’organització. El cara a
cara pedagògic continua sent un àmbit privat en l’imaginari colꞏlectiu
dels educadors: un no revela ni els seus problemes ni les seves solucions
als companys. I això constitueix un obstacle considerable per a la veritable innovació.
D’altra banda, molts dels especialistes dubten a “llançar-se”, i moltes
“innovacions” s’estanquen ràpidament quan ens adonem, de sobte, que
cal acabar el programa i que estem assumint riscos davant la institució...
No obstant això, hem de relativitzar aquestes inquietuds. D’una banda,
com diu Bernard Charlot (professor emèrit en ciències de l’educació a la
Universitat de París 8), «tota innovació dona sempre els seus fruits», ja
que estimula tant mestres com estudiants, crea una dinàmica i dona més
resultats positius..., fins i tot si no són sempre els que la institució espera.
D’altra banda, perquè no hem de resignar-nos a la paradoxa inversemblant que la mateixa institució infongui respecte als “innovadors”; de fet,
encara que els animi oficialment, els exigeix una participació i una taxa
d’èxit molt superiors a les de les pràctiques corrents: si no innoves res,
(gairebé) mai se’t demana que retis comptes; si innoves, has d’evidenciar
els teus resultats constantment.
Per aquest motiu, la incitació a la innovació no constitueix una política. Si realment volem innovacions que facin progressar les escoles, cal
que la institució assumeixi responsabilitats. Que es posicioni clarament
sobre els seus objectius i que no s’acontenti a transformar en tòtems les
seves eines. Ha de fer que els sistemes d’avaluació siguin coherents amb
els projectes que promou, perquè els professors sempre apliquen les pràctiques que permeten satisfer els criteris institucionals d’avaluació, i, quan
es modifica la naturalesa de les avaluacions, les pràctiques evolucionen
sempre en conseqüència: una avaluació que posi l’accent en la recerca, la
creativitat i la interdisciplinarietat conduirà, evidentment, a innovacions
en aquesta direcció. També és necessari, per descomptat, que la institució
guiï els equips d’innovadors, però, en comptes de posar inspectors o investigadors en un lloc superior a ells, han de recórrer al desenvolupament
de l’exigència mútua, a la interacció entre companys i institucions, a la
participació de docents innovadors en recerques universitàries, a la formació contínua en les institucions, etc. I, finalment, crec que la institució
hauria d’identificar aquests “marcs estructurants” que fomenten la innovació, així com incitar voluntaris a les “crides a projectes” en aquesta
línia: d’aquesta manera, per exemple, estic convençut que realitzar una
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convocatòria de projecte per a desenvolupar les classes de diferents edats
(a les quals jo em refereixo en les meves obres com a “classes verticals”),
tant a primària i secundària com a la post-obligatòria, seria un mecanisme
especialment valuós per a encoratjar les iniciatives que trenquen barreres,
desenvolupar la cooperació entre estudiants i educar-los en l’autonomia,
fomentar un ús creatiu de la tecnologia, etc.
En resum, al meu parer, la clau del problema es troba en la capacitat
de la institució per a desenvolupar estratègies d’innovació amb objectius
precisos i amb un seguiment indulgent i rigorós alhora, ja que, lluny
d’anar cap a la privatització que temen alguns, la innovació, concebuda
així, invertiria la situació grotesca i causant d’injustícies que vivim avui
dia. De fet, el sistema escolar, tal com el coneixem, és jacobí en les modalitats i girondí en les finalitats: d’aquí que “respectem” les normes administratives, que puguem permetre’ns gairebé qualsevol política educativa, ultraselectiva o democratitzadora, sense que se’ns qüestioni gens ni
mica... Per contra, el que necessitem és un sistema escolar jacobí en les
finalitats –amb un plec de condicions que sigui precís en la definició
d’aquestes finalitats– i girondí en les modalitats, per responsabilitzar els
autors i permetre que tots els estudiants –i no solament alguns privilegiats–
es beneficiïn de dinàmiques sòlides que els permetin involucrar-se tan bé
com sigui possible en l’aprenentatge.

2. Innovar en el servei públic: el camí d’un lluitador?
El senyal d’una nova aliança política està emergint, entre el liberalisme i la innovació: el “servei públic” està considerat clarament una
“xarxa social” indispensable, però és en els marges o a l’exterior que
identifiquem i trobem aquells i aquelles que fan progressar el sistema i
preparen el futur, als quals donem suport.
De fet, la història de la pedagogia ens mostra que no sempre és incorrecte..., fins i tot si Jules Ferry i Ferdinand Buissson o bé Jean Zay
haguessin pogut demostrar que el contrari era possible. Però també és
signe d’una renúncia terrible i d’un greu perill per al futur. Renúncia a
una transformació pedagògica del sistema per part dels actors del mateix
servei públic, assignats, en el millor dels casos, per a copiar els “experiments” que hagin tingut èxit fora. Perill davant la creació d’una xarxa
doble: una xarxa “dinàmica” però marginal i una “xarxa tecnocràtica”
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CAPÍTOL 3
LIDERATGE DE LA MILLORA I LA INNOVACIÓ A LES
ESCOLES I EN ELS SISTEMES ESCOLARS:
EVIDÈNCIA I IMPLICACIONS PER A LES POLÍTIQUES
I LES PRÀCTIQUES
Toby Greany
University of Nottingham

Introducció
Aquest capítol se centra en el paper del lideratge educatiu entorn de
la millora i la innovació a les escoles. El focus d’atenció s’estableix en el
lideratge en l’àmbit escolar en el context dels debats i testimoniatges
actuals en l’administració dels sistemes escolars, i s’argumenta que els
responsables polítics de tot el món estan buscant estratègies de millora i
d’innovació de manera paralꞏlela, sovint exercint pressions poc realistes
en els líders escolars i plantejant-los disjuntives poc raonables mentre
aquests harmonitzen les necessitats de les seves escoles amb les necessitats dels alumnes i de les comunitats. S’examinen breument les formes en
les quals els sistemes escolars treballen per a la capacitació dels líders,
com per exemple a través de programes i formacions de desenvolupament de lideratge, i s’analitzen alguns dels desafiaments conceptuals i
pràctics associats a aquestes iniciatives. Se sosté que els responsables
polítics han tendit a centrar-se en la millora a costa de la innovació, per
exemple intentant controlar les escoles a través de sistemes de rendició de
comptes dissenyats de forma centralitzada. Les reformes basades en el
mercat d’alguns sistemes han intentat incentivar la innovació, però existeixen proves limitades que això hagi succeït i, al seu torn, hi ha proves
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més sòlides que els mercats condueixen a una major estratificació i inequitat entre les escoles (Lubienski, 2009; Waslander et al., 2010). El
capítol conclou suggerint que els responsables polítics i els professionals
haurien d’examinar formes per a equilibrar la millora i la innovació,
equipant els líders escolars i donant-los suport per a liderar escoles que
operin com a organitzacions d’aprenentatge.
El capítol complementa dos articles anteriors de l’autor. El primer
(Greany, 2016) va explorar els factors que incideixen en la innovació en
el conjunt d’un sistema escolar, i va concloure el següent: en primer lloc, la
innovació és arriscada i exigent per a les escoles, i, per això, requereix
responsables polítics i líders que donin suport a aquells que prenguin els
riscos adequats i que acceptin que algunes d’aquestes innovacions fracassaran; en segon lloc, la creixent autonomia escolar per si sola no condueix
a una innovació sistèmica i pot impactar negativament en l’equitat, i, en
tercer lloc, un canvi en tot el sistema requereix una formació sostinguda de
la capacitat dins un marc basat en valors que permeti la intervenció local i
l’adaptació. El segon article (Greany i Maxwell, 2018) es basa en els
resultats d’una anàlisi dels projectes colꞏlaboratius de Recerca i Desenvolupament (I+D) realitzats per escoles a Anglaterra i en un examen general
de l’eficàcia del Desenvolupament i Aprenentatge Professional Continu
per a professors. Els autors conclouen que una I+D ben estructurada en
l’educació escolar pot afavorir una millora basada en informació comprovada i augmentar la implicació en el canvi dels professors que hi participen, però que, a la majoria de les escoles, els costa sintetitzar i mobilitzar l’aprenentatge que emergeix d’aquests petits projectes de manera
que tot el cos de professors se’n beneficiïn. També argumenten que els
professors impulsors involucrats en projectes I+D haurien d’obtenir ajudes per a activar els seus nous coneixements, concedint-los un paper en la
direcció de programes de desenvolupament professional interescolars ben
dissenyats i basats en els resultats dels projectes d’I+D.
Aquest capítol es basa en aquests estudis i publicacions prèvies, i en
l’anàlisi de bibliografia rellevant. Es va realitzar una cerca en 60 bases de
dades diferents utilitzant la Meta-Lib de la UCL (University College
London), amb paraules clau relacionades amb el lideratge escolar, el
desenvolupament del lideratge, la governança del sistema i la innovació
escolar. Alguns articles significatius van ser extrets i analitzats basant-se
en la seva pertinència amb els temes de l’article i la qualitat de llurs corresponents recerques. Aquest capítol tracta de sintetitzar el treball procedent
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de diversos àmbits i, per això, es recolza en diferents perspectives teòriques, incloent-hi la millora, l’efectivitat i el lideratge escolar, a més de les
teories de governança i complexitat, i el treball en l’aprenentatge organitzatiu, les organitzacions d’aprenentatge i la mobilització del coneixement.

1. Millora i innovació en els sistemes escolars:
implicacions per a la governança i el lideratge
En els últims anys, la qualitat escolar ha adquirit més importància
entre els responsables polítics de tot el món com a resultat de dos conjunts de factors interrelacionats.
En primer lloc, la globalització ha originat una visió de capacitació i
productivitat com un impulsor fonamental de la competitivitat econòmica
nacional (Hanushek i Woessmann, 2008). Aquest enfocament del capital
humà generalment mesura i valora els nivells d’habilitat i qualificació
d’una població, i enfoca així la mirada a garantir que tots els alumnes
aconsegueixen uns nivells mínims en les assignatures instrumentals. Al
mateix temps, l’augment dels estudis internacionals d’avaluació comparativa, com PISA, TIMSS i PIRLS, ha incrementat la conscienciació amb
relació a les diferències en els resultats dels diversos sistemes educatius i
ha augmentat l’interès en la qualitat educativa i els resultats (Mullis, Martin
i Loveless, 2016).
En segon lloc, els desafiaments als quals s’enfronta l’educació
s’estan fent cada vegada més complexos. Es podria posar com a exemple
les comunitats que s’estan tornant més diverses culturalment i lingüísticament, i alumnes i les famílies que s’estan adaptant a l’ús de les xarxes
socials, fet que crea a les escoles l’exigència de poder atendre un espectre
més ampli de necessitats (OCDE, 2014, 2015). Aquests reptes reflecteixen els creixents nivells de complexitat als quals fan front els líders de
tots els sectors i contextos, i se’n fan ressò: per exemple, Pillans (2015:
14) els caracteritza en termes d’un món “VICA” –volàtil, incert, complex
i ambigu (originalment concebut com a VUCA: volatile, uncertain, complex and ambiguous)–.
Aquests dos conjunts d’elements determinants presenten dos reptes
lleugerament diferents per a les polítiques i les pràctiques en els sistemes
moderns d’ensenyament.
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Com a resposta al primer conjunt de factors determinants, els responsables polítics estan centrats a assegurar escoles d’alta qualitat que
puguin demostrar un impacte en els nivells i els resultats acadèmics de
tots els alumnes, sense tenir en compte el seu origen. La implicació de les
escoles i els líders escolars en aquests sistemes és que aquests han de
demostrar una atenció incansable en la millora de la qualitat de
l’ensenyament i de l’aprenentatge, amb el rendiment de l’alumne en proves i exàmens estandarditzats com a mesura bàsica de la qualitat escolar.
L’argument per a aquesta orientació cap a la millora és que pot garantir
que les escoles i els líders escolars rendeixen comptes dins un marc normatiu basat en estàndards (Robinson, 2017).
Al mateix temps, els responsables polítics també han de respondre al
segon conjunt d’elements determinants, que generalment requereix unes
respostes molt més flexibles i adequades al context per part de les escoles
–és a dir, un enfocament en la innovació (OCDE, 2015a)–. Per exemple,
els responsables polítics esperen que totes les escoles contribueixin a la
inclusió, l’equitat i la mobilitat social, ateses les necessitats de l’alumnat
amb necessitats especials, i que accelerin el progrés per als nens més
desfavorits, però reconeixen que diferents escoles en diferents contextos
necessitaran abordar aquests reptes de maneres diferents (OCDE, 2012).
També se’ls demana, a moltes escoles, que abordin nous reptes, per
exemple amb relació als creixents problemes de salut mental i concernents a aspectes sobre el benestar dels alumnes, o que desenvolupin la
ciutadania i protegeixin els nens en risc de radicalització en el context de
la «lluita contra el terrorisme» global (Riley, 2016). En molts sistemes,
també s’està encoratjant les escoles perquè adaptin els seus plans d’estudi
i els seus models pedagògics amb l’objectiu de maximitzar el potencial
de les noves tecnologies i atendre la necessitat de desenvolupar les noves
habilitats i competències del segle XXI, les quals cada vegada es consideren més importants per a l’ocupació i la vida moderna, com per exemple
la creativitat, el treball en equip i la resolució de problemes (OCDE,
2018; Pellegrino i Hilton, 2012).
El que sembla clar és que els dos conjunts de factors determinants
han de ser abordats conjuntament, si els sistemes escolars finançats amb
fons públics volen garantir la seva legitimitat a llarg termini (DiMaggio i
Powell, 1983). Això significa que les escoles i els sistemes escolars han
de ser eficaços en la millora i en la innovació al mateix temps, i aquí definiríem la millora en termes d’“obtenir millors resultats en relació amb la
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mètrica estandarditzada” i la innovació en termes de “fer les coses de
manera diferent per fer-les millor” (per a una exposició més àmplia
d’aquests termes, vegeu Greany, 2016). L’enfocament en la millora és
necessari des d’una perspectiva d’equitat i responsabilitat: per garantir
que cada alumne rebi un nivell mínim d’educació i desenvolupi les habilitats i les qualificacions bàsiques que li permetran tenir èxit a la vida i a
la feina. No obstant això, un enfocament en la millora massa rígid, avaluat mitjançant resultats estandarditzats i plantejaments basats en la rendició de comptes, podria ser inflexible, si signifiqués que el canvi hagués
de ser iniciat des de dalt cap a baix, o si fes que les escoles estrenyessin el
seu enfocament en les exigències de rendició de comptes a costa d’una
resposta més flexible als problemes contextuals; per tant, els sistemes
escolars també han de centrar-se en la innovació, incloent-hi la innovació
local per part d’escoles particulars i les localitats al mateix temps.
Això no significa que els models de millora i innovació estiguin
sempre en tensió: per exemple, les iniciatives de millora se centren amb
freqüència en innovacions existents i demostrades (“el que funciona”) per
tot sistema més ampli (Slavin et al., 2013). Malgrat això, la necessitat de
centrar-se en la millora i la innovació de forma simultània pot crear tensions i paradoxes tant per a les polítiques com per a les pràctiques. Un enfocament en la millora requerirà inevitablement un cert nivell
d’estandardització relacionat amb el mesurament del rendiment que totes
les escoles han de complir, mentre que un enfocament en la innovació
suggereix la necessitat d’allunyar-se d’aquesta estandardització per deixar que emergeixin estratègies més diverses.
No hi ha una solució senzilla o única pel que fa a la manera com
harmonitzar la necessitat de millora i innovació en tots els sistemes escolars, i és clar que cada sistema necessitarà desenvolupar un enfocament
propi que sigui adequat al seu context. Molts dels diferents enfocaments
de les reformes que han estat proposats i aplicats per tot el món en els
últims anys, com la deliverology (Barber, 2015), “el que funciona” (Fashola i Slavin, 1997), la “reforma trinivell” (Levin, 2008) i la “ciència de
la millora” (Bryk et al., 2015), poden ser vistos com a intents de resoldre
aquest dilema. Malgrat aquests intents, molts observadors alꞏleguen que
els sistemes escolars de tot el món es mantenen inflexibles i són massa
dependents dels processos de reforma descendents (Hallgarten et al.,
2015; Caldwell i Spinks, 2013; Sahlberg, 2011; Fullan, 2011). Un resultat
de l’intent d’imposar una reforma descendent pot ser que els sistemes
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escolars se saturin (Skelcher, 2000) a mesura que busquen abordar múltiples prioritats al mateix temps. Altres observadors destaquen l’auge del
neoliberalisme i les maneres en les quals l’estat central s’està extenuant,
acudint a empresaris del sector privat i voluntari a la recerca d’idees i de
capacitat, la qual cosa suscita preocupació respecte a l’equitat i a la justícia social (Ball, 2011).
La teoria de la governança ofereix una forma de reorientar aquests
debats i avaluar les formes en les quals les estructures normatives i els
organismes de lideratge interactuen en sistemes d’educació complexos
(Bevir, 2011; Jessop, 2011). D’una banda, és clar que molts governs tenen expectatives jeràrquiques creixents amb relació al rendiment escolar
com a forma d’impulsar la millora, per exemple, a través de la introducció de proves nacionals estandarditzades i models de rendició de comptes
que supervisin i intervinguin quan les escoles demostren un baix rendiment. Molts governs també compten amb mecanismes jeràrquics, com a
incentius de finançament, i el suport burocràtic per fomentar la innovació
en àrees definides, com l’adopció de noves tecnologies o nous models de
currículums per part de les escoles. Alguns sistemes també han aplicat
mecanismes basats en el mercat, introduint, per exemple, nous tipus
d’escoles i augmentant la lliure elecció de les famílies amb l’esperança
que les pressions competitives impulsin de forma simultània tant la innovació/capacitat de resposta com la millora de la qualitat. Mentrestant,
alguns sistemes també estan treballant per promoure la innovació “ascendent”, per exemple, a través de xarxes interescolars i de millors formes de
definir i compartir pràctiques basades en proves (Greany, 2016). A la
pràctica molts sistemes estan combinant aquestes tres formes de coordinació (jeràrquica, basada en el mercat i basada en les xarxes), a la vegada
que intenten aconseguir els resultats desitjats (Greany i Higham, 2018).
Aquests avenços comporten tres implicacions:
1) En primer lloc, molts sistemes estan reduint les formes tradicionals de control jeràrquic de les escoles, per exemple, a través
d’autoritats educatives de districte i locals, al mateix temps que
estan augmentant l’autonomia en l’àmbit escolar i la rendició de
comptes vertical (Suggett, 2015). Aquest enfocament reflecteix
l’evidència que l’autonomia escolar, concretament amb relació al
pla d’estudis i la pedagogia, està associada a millores en els resultats quan va acompanyada de marcs de rendició de comptes
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clarament definits (OCDE, 2011) i d’alts nivells de capacitat i lideratge professional (Hanushek et al., 2012). No obstant això, a
la pràctica, els líders escolars experimenten amb freqüència una
major autonomia escolar en termes d’intensificació –el que Gronn
(2003) anomena “treball ambiciós”–, amb més grans responsabilitats i una pèrdua de suport local juntament amb l’augment de la
pressió per a actuar en relació amb objectius específics i en comparació amb altres escoles locals (Greany i Higham, 2018).
2) En segon lloc, la combinació de diferents formes de governança
(jerarquia, mercats i xarxes) pot crear tensions i disjuntives per
als líders en l’àmbit escolar mentre intenten explorar diferents incentius i prioritats, i intenten donar-los resposta. Per exemple,
Greany i Earley (2017: 1) fan referència a «un conjunt de contradiccions que són part fonamental de la política educativa en molts
sistemes escolars», mentre que Greany i Higham (2018) destaquen la pressió envers els líders a Anglaterra per prioritzar els interessos institucionals de les seves escoles (per exemple, per garantir un bon rendiment en els exàmens i en les inspeccions
escolars), que poden entrar en contradicció amb les necessitats de
determinats grups d’alumnes (per exemple, aquells que tendeixen
a obtenir uns resultats més dolents en proves estandarditzades i
als quals, per tant, se’ls pot denegar l’admissió escolar).
3) En tercer lloc, la combinació de diferents formes de governança
ha fet que el treball dels responsables polítics en aquests sistemes
sigui més complex, perquè ja no poden dependre de formes tradicionals de control jeràrquic. Com a resultat, hi ha nombrosos
exemples de desorganització, mesures improvisades i fracàs de la
governança en la política contemporània (Ball, 2011).
Així doncs, veiem que els esforços per a garantir la millora i la innovació en els sistemes escolars són complexos i requereixen canvis en
múltiples fronts, i que una conseqüència d’aquesta complexitat és que als
líders en l’àmbit escolar se’ls atorga més autonomia operativa juntament
amb una major autonomia i amb la comesa d’intentar resoldre les tensions i paradoxes inherents al marc més ampli de governança. És evident
que abordar aquests assumptes implica considerar moltes àrees, per
exemple, amb relació al currículum, l’avaluació i el detall dels diferents
models de rendició de comptes, els quals queden fora de l’àmbit d’aquest
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article. Per tant, aquí el centre d’atenció està en el lideratge en l’àmbit
escolar i les formes en les quals els líders lideren el canvi i la innovació a
les escoles, la qual cosa proporciona l’enfocament per a les tres seccions
següents. Després d’això, l’article retrocedeix i examina la manera com
els diferents sistemes escolars treballen per desenvolupar els líders escolars i donar-los suport en l’assumpció d’aquests càrrecs, abans d’analitzar
algunes de les implicacions i maneres potencials d’avançar en les polítiques i les pràctiques.

2. L’impacte del lideratge escolar en l’aprenentatge de l’alumne
Existeixen múltiples definicions per al lideratge, però el concepte
principal normalment és la influència en lloc de l’autoritat: ambdues són
dimensions de poder, però aquesta última normalment s’associa amb una
posició defensada i reconeguda formalment (Yukl, 2002). Per exemple,
Northouse (2009: 3) defineix el lideratge com «un procés pel qual un
individu influencia un grup d’individus per aconseguir un objectiu comú». Haslam et al. (2010: 1) destaquen la necessitat dels líders d’articular un estat futur desitjat per motivar l’acció voluntària: «El lideratge no
es tracta simplement de fer que la gent faci coses. Es tracta de fer que
“vulguin” fer coses. […] Si algú pot inspirar les persones perquè vulguin
anar en una direcció determinada, llavors ho continuaran fent fins i tot si
el líder està absent». De manera notable, Davies i Davies (2005: 12) ens
recorden que, en el context de les escoles, el lideratge també té a veure
amb els valors individuals i professionals, a més d’un propòsit moral, que
sostenen i donen forma a la visió. En l’educació, les concepcions dominants de lideratge probablement són considerades transformacionals,
centrades en l’aprenentatge i distribuïdes. Aquestes concepcions dominants de lideratge són descrites breument a continuació i s’analitzen detalladament a Bush i Glover (2014).
Els resultats dels estudiants es determinen en gran part per factors
aliens a l’escola, entre els quals s’inclouen la família, la comunitat i la
situació socioeconòmica o la classe social (Smythe i Wrigley, 2013). No
obstant això, el replantejament de Gorard (2010) del famós article de
1970 de Bernstein –“Les escoles poden compensar la societat una mica”–
ens recorda que les escoles poden suposar un canvi a l’hora d’abordar les
circumstàncies i els antecedents dels alumnes, i, d’aquesta manera, millorar
58

els resultats i l’equitat. La qualitat dels professors i de l’ensenyament –seguit
de la qualitat del lideratge– és fonamental a l’hora de canviar aquest “una
mica” les coses, particularment envers els alumnes desfavorits (Hattie,
2015; Sutton Trust, 2011). Per tant, es pot argumentar que les escoles
poden suposar un canvi i que les escoles més eficaces tendeixen a estar
ben liderades i gestionades.
Nombrosos estudis empírics identifiquen el lideratge escolar com un
factor important en l’eficàcia i la millora escolar. La metaanàlisi de 69
estudis de mitjan anys 2000 per part de Marzano et al. va concloure que
reemplaçar un director “mediocre” per un director excepcional en una
escola “mediocre” podria augmentar el rendiment dels estudiants més
d’un vint per cent (2005). Més recentment, Day i Sammons (2013: 3) van
assenyalar que «exemples internacionals d’una recerca original proporcionen proves consistents que demostren l’impacte del lideratge en
l’organització escolar, la cultura i el treball dels professors». Malgrat
això, fent-se ressò de les definicions de lideratge com a procés
d’influència que s’han citat anteriorment, Seashore Louis (2015: 1) observa el següent:
Encara que els líders influeixen en una sèrie de resultats educacionals, el
seu impacte en els estudiants és en gran part indirecte i és relativament
petit en comparació amb altres factors. Mentre que els líders formals interactuen amb els alumnes en moltes circumstàncies, l’impacte de
l’escolarització en els estudiants ocorre principalment a través de relacions més sostingudes que es donen a l’aula o amb el grup d’iguals.

Croft també emet una nota d’advertiment quan fa referència a la
«tendència d’exagerar la importància del lideratge com a factor autònom
en la millora del rendiment, a la ignorància d’entendre com interactua
amb altres factors clau de l’escola» (2016: 3). Aquesta visió és confirmada en part per la revisió sistemàtica d’estudis d’Osborne-Lampkin et al.
(2015), que exploren la relació entre les característiques principals i el
rendiment dels estudiants als Estats Units, en la qual es destaquen els
desafiaments involucrats en l’avaluació d’aquestes qüestions i ens recorda que la correlació no implica causalitat.
En resum: encara que és difícil quantificar la magnitud exacta de
l’efecte o la combinació precisa de factors que poden conduir a l’impacte,
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
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podem dir de les formes en les quals els líders escolars aborden la necessitat de millora i innovació?

3. Com treballen, els líders escolars, per aconseguir
un major impacte?
Com s’ha indicat anteriorment, l’impacte del lideratge en els resultats dels estudiants és en gran part indirecte. En el seu estudi a gran escala
a Anglaterra, Day et al. (2009: 2) van descobrir que els líders escolars
«milloren l’ensenyament i l’aprenentatge i, d’aquesta manera, els resultats dels alumnes també ho fan 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».
Aquesta citació destaca quatre aspectes importants del lideratge, que
suposen un canvi en els resultats dels alumnes a les escoles. En primer
lloc, opera com un procés d’influència en comptes de dependre del poder
posicional, de manera que depèn fonamentalment de la confiança relacional, que pot ser desenvolupada a través d’una combinació d’integritat i
competència personal (Bryk i Schneider, 2002; Daly i Chrispeels, 2008).
En segon lloc, el lideratge repercuteix en la motivació del personal que
treballa per generar una visió compartida i establir un conjunt de valors
comuns —a vegades es descriu en termes de “determinar la direcció” o de
lideratge transformacional. En tercer lloc, el lideratge se centra a millorar
la qualitat de l’ensenyament i de l’aprenentatge, un procés de lideratge
centrat en l’aprenentatge (o instrucció) que Southworth (2009) caracteritza en termes de modelatge, seguiment i diàleg. Per a Southworth, el lideratge basat en l’aprenentatge tracta del següent:
[…] l’ús simultani d’aquestes estratègies (és a dir, modelatge, seguiment i
diàleg) en formes que es reforcen mútuament. És el seu efecte combinat,
el que crea un aprenentatge poderós per als professors i els líders, i que, al
seu torn, inspira les accions dels professors a les classes i dona lloc a un
millor ensenyament i aprenentatge per part dels estudiants (2009: 101).

En quart lloc, encara que el paper del director de l’escola és sens
dubte important, el lideratge a les escoles amb més èxit és compartit i
distribuït en grups més amplis de personal, de manera que així en millora
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CAPÍTOL 4
INNOVACIÓ I AVALUACIÓ COM A INSTRUMENTS DE
TRANSFORMACIÓ DELS SISTEMES EDUCATIUS
Joan Mateo
Universitat de Barcelona

Introducció
Possiblement, la característica més pròpia de l’innovador és la capacitat d’imaginar escenaris de futur. No obstant això, els agents que operen
en el sistema, per dissenyar-los i sobretot per construir-los, requereixen
demostrar una capacitat de gestió important. Tot això ens condueix a no
poder ignorar que la naturalesa de la gestió en general i de la gestió educativa en particular han evolucionat dràsticament en les últimes dècades.
La gestió basada en l’anàlisi de la informació, la valoració i la construcció del pensament estratègic ha succeït la fonamentada en la planificació i
el control. La gestió piramidal ha estat, a poc a poc, substituïda per la
transversal, on la comunicació i la participació són els eixos sobre els
quals discorre la informació i la presa de decisions, i no pas el clàssic
“manar” i “obeir”.
En el nostre capítol hem tractat d’acceptar aquests principis i de
plasmar-los per mitjà de la indagació en la relació entre innovació i avaluació. Per a nosaltres, i tal com assenyalo en l’epígraf d’inici, constitueixen els instruments que es troben en la base del canvi en els sistemes
educatius. Però la mirada sobre tots dos ha de ser necessàriament conjunta: no pot haver-hi innovació sense avaluació. Si ho intentéssim, aquesta
seria cega, però l’avaluació tampoc no pot pensar-se per separat de la
innovació, convé dissenyar-la específicament per poder capturar i valorar
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l’enorme dinamisme dels sistemes, justament quan es bloquegen en un
procés de transformació.
Així, en el transcurs del nostre escrit, presentem, en primer lloc, les
característiques de la innovació des de la perspectiva del canvi, i, posteriorment, les de l’avaluació des de la seva aportació a la construcció del pensament estratègic. A continuació, passem a l’anàlisi conjunta del binomi
innovació-avaluació, entenent que el seu estudi s’ha de dur a terme de
forma simultània, si veritablement volem capturar l’essència dels principis que ens han de conduir a la gestió del canvi i a la producció de la
transformació profunda dels sistemes educatius. Finalment, definim els
processos que ens han de permetre viabilitzar l’acció conjunta de la innovació i l’avaluació.

1. Innovació i processos de canvi
En la seva visió més actual, l’educació és vista com el gran fonament
de les societats cultes i pròsperes. Al mateix temps, creix la sensació que la
pràctica educativa, en aquest inici del segle XXI, no es correspon amb les
necessitats reals de les societats en general i dels estudiants en particular,
especialment des de la perspectiva que s’han de projectar de cara al futur
i preparar-se per a transitar en una societat complexa, canviant i incerta. La
sensació que preval és que l’escola continua mantenint estructures, pràctiques i models orientats a preparar més per a l’Acadèmia que per a la vida.
En aquest context, la innovació apareix com l’element emergent més
potent i suggeridor del relat educatiu modern. Una nova mirada educativa
és percebuda com absolutament necessària per a seduir els estudiants i
aconseguir la seva implicació, perquè siguin capaços de cobrir simultàniament les seves necessitats i les exigències del món contemporani, i poder,
en definitiva, afrontar els nous reptes amb capacitat d’èxit.
La innovació és la clau en el procés de repensar la manera com han
d’evolucionar els sistemes educatius i la pràctica pedagògica en el futur
més immediat, i establir què és el que hauríem d’oferir als estudiants i a
la societat per aconseguir la seva plena realització (Barber, Donnelly i
Rizvi, 2012).
Amb tot, no s’ha de confondre el caràcter que ha de mostrar la innovació educativa en el segle XXI amb la d’altres moments innovadors del
passat. En aquesta ocasió, la innovació constitueix una acció sistemàtica i
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sistèmica de caràcter global, que compromet el conjunt del sistema i la
totalitat de la comunitat educativa. Lyn (1997, p. 47) ho assenyala molt
bé, quan tracta d’establir la naturalesa íntima del nou plantejament i ens
diu el següent: «La innovació implica una transformació fonamental,
original i disruptiva de les tasques més nuclears d’una organització. La
innovació, si vol constituir-se com a tal, haurà de soscavar profundament
les estructures transformant-les permanentment».
Aquesta perspectiva implica acceptar que la innovació no pot constituir un fenomen aïllat, desconnectat de l’entorn o que impliqui simplement la introducció de mers canvis metodològics. No ens podem quedar
en la simple litúrgia innovadora, sinó que convindrà ser ambiciosos i
modificar els objectius més rellevants del sistema educatiu i, consegüentment, la mateixa cosmovisió de l’educació. La innovació, en definitiva, tracta de transformar en profunditat els sistemes educatius i, amb
ells, la naturalesa de l’escolarització i la mateixa pràctica escolar.
Hem d’assenyalar, malgrat això, el perill evident de pensar que els
canvis socials i educatius més importants del futur els produirà la tecnologia per si sola, com una conseqüència lògica del seu propi desenvolupament. Cometríem un greu error, si creguéssim que únicament amb la
interacció entre tecnologies i d’aquestes tecnologies amb el pensament
avançat serem capaços de crear una veritable innovació.
En la pràctica docent, la innovació educativa inclou des de senzilles
–però no per això simples– millores escolars, portades a terme moltes
vegades en contextos vulnerables, amb escassetat de mitjans i excés de
generositat i intelꞏligència, fins a aproximacions profundament sofisticades,
realitzades per potents equips d’investigadors i que trenquen esquemes
respecte –per posar algun exemple– la manera com es gestiona l’escolarització o com es produeixen els aprenentatges més complexos. En un i
altre cas, l’important és com s’interioritzen en el pensament docent, en
quina mesura transformen la pràctica, s’incorporen al relat de canvi de
l’escola, es comparteixen amb altres centres, es genera interacció amb
altres experiències i, en definitiva, es converteixen en cultura professional.
Amb tot, i malgrat que la innovació constitueix, en aquest moment,
una pràctica emergent, és obvi que no es tracta d’un fenomen nou.
L’educació sempre ha estat immersa en processos cíclics, en els quals
s’han concentrat molts esforços per tractar de millorar l’eficiència en el
món escolar i a introduir nous relats pedagògics.
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El que marca la diferència entre el moment actual i els anteriors és el
caràcter holístic que impregna la innovació moderna, que implica necessàriament la generació de sinergies entre tots els factors que operen en un
sistema educatiu, que compromet tots els agents que hi participen i que
construeix i orienta la seva acció a partir de l’associació absolutament
intrínseca entre els processos d’innovació i avaluació.
La innovació moderna no pot ser, en cap cas, la simple aplicació
d’idees a problemes educatius prèviament definits. Els processos d’innovació en el segle XXI han d’estar íntimament relacionats amb els processos de canvi, socials, personals, institucionals i culturals.
Tal com assenyala Hannon (2009, p. 1), «les reformes a l’escola actual i els esforços de millora resulten del tot inadequats a l’escala d’allò
que necessita realment la gent jove per a preparar-se per viure correctament i de manera sostenible en el nostre planeta en el marc de la nova
centúria. Qualsevol nou paradigma per a l’educació haurà d’afrontar la
transformació holística del conjunt de totes les institucions i en tots els
seus nivells».

2. L’avaluació educativa. Una mirada estratègica
En la seva accepció més actualitzada, l’avaluació educativa suposa
una forma específica de conèixer i relacionar-se amb la realitat, en el nostre
cas l’educativa, per tractar de conèixer-la en profunditat i orientar el seu
procés de construcció de manera que s’afavoreixin els canvis i les millores.
En definitiva, es tracta d’una praxi transformadora que, per tal que
pugui incidir-hi en profunditat, necessita activar, com passa també amb la
innovació, els ressorts culturals, personals, socials, institucionals i polítics més rellevants dels contextos en els quals actua.
Habitualment l’hem definit com un procés de recollida d’informació
orientat a l’emissió de judicis de mèrit o de valor respecte d’algun subjecte,
objecte o intervenció amb rellevància educativa (Mateo, 1998). A aquesta
definició, ja clàssica, s’hi afegeix el fet que aquest procés ha d’anar necessàriament associat al de presa de decisions, encaminat a la millora o a
l’optimització del subjecte, objecte o intervenció que s’ha avaluat. Malgrat
això, aquesta definició resulta manifestament insuficient en l’actualitat,
perquè és eminentment descriptiva, tècnica i molt estàtica. Convindrà
matisar-la, si volem capturar el dinamisme de la realitat actual i la multi84

