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Lideratge de grups en l'àmbit educatiu
Infantil, Primària, Secundària
Formadora: Gloria Soler Burgués
Horari: dt. dc. i dj. 9.00-13.30 i dv 9.00-12.30 h (15 h)
El curs treballa de manera pràctica el lideratge de grups posant especial
èmfasi en el context educatiu. En aquesta línia, el curs aporta una síntesi
dels sabers teòrics i pràctics per reforçar, sistematitzar i desenvolupar
habilitats de lideratge de grups a l'aula, al claustre, al centre docent i a la
comunitat educativa en general.
El disseny del programa del curs està centrat en els coneixements i
habilitats necessaris per formar part d'un grup eficaç i per poder liderar-lo de
manera efectiva. Per tant, l'acció formativa del curs es basa en
l'autoconeixement, el coneixement del desenvolupament del grup i de la
dinàmica de grups, els fonaments i components del lideratge i, les habilitats
d'observació, relació i comunicació.
Objectius
- Interioritzar el marc conceptual del lideratge i de manera específica els
components clau i les competències fonamentals del lideratge
educatiu.
- Conèixer els principals estils de lideratge educatiu, treballar
l’autoconeixement i saber identificar el propi estil de lideratge de
grups.
- Conèixer les fases de desenvolupament dels grups de treball, les
funcions de lideratge en cada etapa i els processos de presa de
decisions.
- Adquirir un coneixement més profund de les dinàmiques de grup i
saber identificar les habilitats necessàries per liderar o formar part
d'un grup eficaç.

- Contribuir a millorar la qualitat de la comunicació grupal per
aconseguir entre els membres del grup actituds constructives i
proactives amb els altres i amb sí mateixos per facilitar la cohesió del
grup.
- Reflexionar sobre la importància del lideratge compartit i del treball en
equip en contextos educatius.
- Aprofundir en la dimensió relacional del lideratge en contextos
educatius i donar eines per diagnosticar, preveure i tractar fenòmens
específics del procés grupal tals com la gestió de conflictes o les
resistències al canvi.
- Identificar els punts clau per millorar l’eficàcia grupal i reflexionar
sobre els processos d'intervenció en el marc de lideratges compartits.
Continguts
1- Lideratge en l'àmbit educatiu
 Aproximació conceptual al lideratge.
 Funcions del lideratge.
 La presa de decisions.
 El lideratge en l'àmbit professional de l'educació: principals estils i
enfocaments.
2- Desenvolupament grupal i lideratge
 Elements estructurals dels grups.
 Fases del desenvolupament de grups: del grup a l'equip.
 Lideratge compartit i treball en equip.
 Rols, tasques i responsabilitats dels membres de l'equip.
 Anàlisi de la importància del treball en equip en la tasca educativa.
3- Dimensió relacional del lideratge de grups
 Intel·ligència emocional i lideratge.
 Relacions de comunicació: Retroalimentació i escolta activa.
 Formes de tractament de conflictes.
 Gestió del canvi, flexibilitat i formes d'intervenció per superar
obstacles i resistències.
4- Lideratge i eficàcia grupal
 Gestió del rendiment del grup.
 La importància de la motivació individual i col·lectiva.
 Eficàcia grupal amb especial referència a les reunions de treball en
contextos educatius.

