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�� En un intent de superar aquesta proliferaciEn un intent de superar aquesta proliferacióó
terminològicaterminològica, alguns autors s, alguns autors s’’han decantat per han decantat per 
utilitzar el terme utilitzar el terme millores educativesmillores educatives, el qual, en , el qual, en 
un sentit ampli, ve a recollir les idees centrals un sentit ampli, ve a recollir les idees centrals 
que, des dque, des d’’uns determinats posicionaments uns determinats posicionaments 
teòrics, engloben aspectes com el canvi, la teòrics, engloben aspectes com el canvi, la 
innovaciinnovacióó, l, l’’aprenentatge aprenentatge organitzacionalorganitzacional, el , el 
desenvolupament  organitzatiu, etc. desenvolupament  organitzatiu, etc. RonRon GlatterGlatter
(1996) defineix la millora educativa com una(1996) defineix la millora educativa com una

�� ““ActuaciActuacióó sistemsistemààtica dirigida a canviar les tica dirigida a canviar les 
condicions dcondicions d’’aprenentatge i de funcionament aprenentatge i de funcionament 
intern dintern d’’una o diverses escoles, amb la intenciuna o diverses escoles, amb la intencióó
dd’’assolir les intencions educatives dassolir les intencions educatives d’’una manera una manera 
mméés eficas eficaçç””

�� El terme El terme milloramillora, introdueix la idea de gradaci, introdueix la idea de gradacióó en en 
ll’’assoliment de les innovacions i els canvis, la assoliment de les innovacions i els canvis, la 
possibilitat dpossibilitat d’’introduir petites  millores que introduir petites  millores que 
estiguin orientades en una determinada direcciestiguin orientades en una determinada direccióó, , 
com a esglaons dcom a esglaons d’’una  escala de millora contuna  escala de millora contíínua. nua. 
El terme  El terme  milloramillora, ent, entèès com un petit repte de s com un petit repte de 
progrprogréés que ss que s’’inscriu en procinscriu en procéés global, potser ts global, potser téé
una dimensiuna dimensióó menys espectacular que el mot menys espectacular que el mot 
““innovaciinnovació”ó” i, per tant, reflecteix la necessi, per tant, reflecteix la necessàària ria 
adequaciadequacióó a les possibilitats i limitacions de cada a les possibilitats i limitacions de cada 
contextcontext

�� (Teixid(Teixidóó, J. (1999): , J. (1999): DirecciDireccióónn de de centroscentros educativoseducativos desdedesde una perspectiva de una perspectiva de 
cambiocambio. . CoopCoop UnivUniv. Sant Jordi. BCN, pp.121). Sant Jordi. BCN, pp.121)
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ELS PROTAGONISTES DE LAELS PROTAGONISTES DE LA MILLORAMILLORA

1.1.-- DocentsDocents

2.2.-- AssessorsAssessors

3.3.-- DirectiusDirectius

4.4.-- DestinatarisDestinataris

5.5.-- Altres col.lectiusAltres col.lectius



Sensibilització

Planificació

Suport tècnic

Monitoratge

Avaluació

Suport humà

Institucionalització

ActuaciActuacióó delsdels directiusdirectius en el lideratge en el lideratge 

de de milloresmillores en en elsels centres centres educatiuseducatius



ALGUNS ASPECTES A CONSIDERAR EN EL ALGUNS ASPECTES A CONSIDERAR EN EL 
PAS A LPAS A L’’ACCIACCIÓÓ

1.1.-- Naturalesa i dimensions de la Naturalesa i dimensions de la 
milloramillora

2.2.-- MotivaviMotivavióó

3.3.-- ImplicaciImplicacióó del col.lectiudel col.lectiu

4.4.-- TemporalitatTemporalitat

5.5.-- AdequaciAdequacióó al contextal context

6.6.-- RealismeRealisme

7.7.-- Oportunitat: personal i Oportunitat: personal i 
organitzacionalorganitzacional

8.8.-- ResistResistèències i obstaclesncies i obstacles

9.9.-- VisiVisióó ecològicaecològica

10.10.-- ConfianConfiançça a les personesa a les persones



ALGUNES IDEES PER PENSARALGUNES IDEES PER PENSAR--HIHI

Les coses no millores si ningLes coses no millores si ningúú no fa res per millorarno fa res per millorar--lesles

Quan Quan ““fem alguna cosafem alguna cosa”” per millorar, possiblement no per millorar, possiblement no 

assolirem tot allò que havassolirem tot allò que havííem previst... Ara bem previst... Ara béé, segur que , segur que 

les coses ja mai mles coses ja mai méés no tornaran a ser com havien estat.s no tornaran a ser com havien estat.

No es pot conduir endavant amb la vista fixada en el No es pot conduir endavant amb la vista fixada en el 

retrovisorretrovisor

Per endegar una millora hem de pensar en un cotxe que Per endegar una millora hem de pensar en un cotxe que 

totes les peces fan la seva funcitotes les peces fan la seva funcióó. Si les desmuntem, en . Si les desmuntem, en 

canvi, nomcanvi, noméés ss sóón un munt de ferrallan un munt de ferralla..

La millora no sLa millora no s’’improvisa. Convimprovisa. Convéé pensarpensar--la, dissenyarla, dissenyar--la la 

amb curaamb cura

El principal obstacle (i, tambEl principal obstacle (i, tambéé, el principal potencial) de , el principal potencial) de 

la millora rau en les personesla millora rau en les persones



enen relacirelacióó a les a les qqüüestionsestions tractadestractades ……..

si creieu que puc sersi creieu que puc ser--vos dvos d’’alguna utilitatalguna utilitat

joan.teixido@udg.esjoan.teixido@udg.es

em trobareu a .....em trobareu a .....


