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Professorat i formació dels directors
i directores de centres educatius
L’educació i formació que els/les directors/es dels
centres educatius reben és una de les qüestions
per les quals l’estudi TALIS s’interessa. En
l’enquesta que es va fer a directors/es de centre
de diferents països s’analitzaven tres elements:
d’una banda, la realització de cursos o formació en
participació a l’administració del centre; d’una

altra, la formació o realització d’algun curs en
lideratge educatiu; i, finalment, la formació feta
en docència. L’estudi conclou que, si bé es podria
pensar que la majoria de directors/es han tingut
aquestes experiències, el cert és que en alguns
països passa més aviat el contrari.

Experiències que manquen en els/les directors/es de centre
En el següent gràfic es mostren els percentatges de directors i directores de centres educatius d’educació
secundària obligatòria que van afirmar que els següents elements no van ser inclosos en la seva educació formal
i formació com a directors/es.
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Font: OECD (2014), TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning. OECD Publishing.
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Les dades del gràfic mostren que la majoria de
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• Hi ha països en què els directors i directores dels centres educatius no reben
formació en aspectes importants a l’hora de desenvolupar la seva feina com a líders
dins de la seva comunitat educativa més propera. Què pot comportar aquest fet?
De quina manera es podria millorar aquesta situació?
• Hi ha centres educatius en què la direcció del centre no ha rebut formació en certs
aspectes. De quina manera això afecta al professorat? I en la cultura escolar del
centre en general?
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