
OBJECTIU GENERAL 
 

- Definir el nou rol del professor d’educació física tenint en 

compte el punt de vista de l’alumnat per afavorir una 

millora en la seva motivació cap a l’aprenentatge i 

comparar els resultats amb les aportacions dels autors que 

s’han seleccionat pel marc teòric. 
 

OBJECTIUS SECUNDÀRIS 
 

- Descobrir quin és el factor que té més importància en 

l’alumnat de cara a la seva motivació per aprendre i 

comprovar d’aquesta manera si és el professor el factor 

més determinant o no. 

- Analitzar quines qualitats  i característiques ha de tenir el 

professor d’educació física per aconseguir el màxim 

rendiment de l’alumnat. 

- Determinar si el lideratge de l’educador varia en funció de 

les diferents edats que hi ha al centre escolar. 

 
- El professor d’educació si que té influència en la 

motivació de l’alumnat 
 
- El factor més determinant per a l’aprenentatge són 

ells mateixos, seguit de l’entorn educatiu del centre, 
dels companys de classe, el professor, i finalment els 
pares  
 

- L’alumnat es mostra més motivat davant un professor 
que tingui una relació propera a ells i que estigui 
preocupat pels seus interessos 

  
- Prefereixen un professor que tinguin la capacitat de 

motivar i de transmetre informació, que no pas un 
professor amb molts coneixements tècnics sobre els 
continguts  
 

- Si poguessin escollir com volen que sigui el docent, 
escollirien un professor: atent a tothom, agradable, 
comprensiu, alegre, innovador i optimista  
 

- Hi ha algunes  diferències entre cicles.   
 

- El nou rol del professor ha de trencar amb 
concepcions i estils anteriors, i seguir endavant a 
través del professor com a líder o referent envoltat 
de tot l’entorn educatiu del centre, emprant un 
lideratge basat en els principis de l’estil 
transformacional, on el veritable lideratge és a càrrec 
dels mateixos alumnes.  
 

INTRODUCCIÓ OBJECTIUS 

MÈTODE  

CONCLUSIONS 

EL LIDERATGE DEL PROFESSOR:  
DES DEL PUNT DE VISTA DE L’ALUMNAT 

Pol Cantero Carbonell 

Tutor: Pere Blanco Felip 

Cal anar cap a un lideratge transformacional: 

- Els alumnes són els artífexs del lideratge: Auto 

lideratge  > Efecte cascada  

- Posa atenció en les persones i promou el seu 

desenvolupament i creixement (Sosik, J. i cols. 2002) 

- Competència: liderar-se 

- Autorregulació adaptativa 

- Eficaç en situacions on es requereixen canvis i 

adaptacions a diferents situacions i entorns 

- Combinació, en petita part, amb el lideratge 

transaccional, que ens porta al Full Range Leadership 

(FRL) 

- Lideratge col·lectiu 

 

- Deixar enrere conceptes com el lideratge normatiu, el 

lideratge comú, directiu, autoritari o individual.  

- A més, el lideratge transformacional inclou aspectes 

del lideratge servidor, responsable, distribuït, 

superlideratge, participatiu, col·lectiu i d’interès per 

les persones.  

REFERÈNCIES 

JUSTIFICACIÓ 

 

- Perquè alguns professors són respectats, escoltats i 

considerats com a “bons”, mentre que d’altres no? 

 

- Perquè alguns són capaços de ser guies i referents per 

l’alumnat i d’altres no? 

 

 

 

 

 
 

 

 

MOSTRA 

 

297 alumnes de l’Escola Pia  d’Igualada, des de 1r d’ESO fins a 1r 

de Batx., amb edats compreses entre els 12 i els 17 anys. 

Es tracta d’una escola concertada i privada, de caràcter religiós, 

amb famílies de nivell socioeconòmic mig-alt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
INSTRUMENT 
 
Per tal de realitzar la recerca s’ha fet a través d’un enquesta, 
concretament un qüestionari.  

El qüestionari és d’elaboració pròpia, i no està validat. Tot i que si 
que va ser entregat a sis experts de diferents camps perquè 
l’avaluessin i ajudessin a reformular-lo. També es va portar a 
terme una prova pilot amb nois i noies de les mateixes edats. 

El qüestionari es va portar a terme de forma manual durant la 
realització del Pràcticum 
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CURS NOMBRE PERCENTATGE 

1r ESO 52 alumnes 17,5% 

2n ESO 84 alumnes 28,28% 

3r ESO 80 alumnes 26,93% 

4t ESO 54 alumnes 18,18% 

1r BATX. 27 alumnes 9,09% 

TOTAL 297 alumnes  100% 

RESULTATS  

DISCUSSIÓ  

DES D’AQUESTA RECERCA S’ENTÉN... 
 

Lideratge a l’aula: capacitat de  l’alumnat per gestionar el 

seu comportament, motivació i aprenentatge.  

Professor: líder o referent, encarregat de transmetre a 

l’alumnat aquesta capacitat inspirant i motivant.  

Lideratge al centre escolar: procés on el centre gestiona 

tots els diferents recursos i persones que engloba l’entorn 

educatiu, passant per tots, per tal de proporcionar a 

l’alumnat el context i les eines necessàries per sentir-se 

motivat de cara a l’aprenentatge, tenint en compte que 

són ells els reals artífexs del seu lideratge, i els encarregats 

de finalitzar aquest procés.  

Objectiu: assolir els reptes acadèmics a través d’un 

ambient que fomenti un clima motivacional i 

d’aprenentatge 

 

CONCEPTUALITZACIÓ 
 

- Necessitat d’adaptació del  lideratge a l’evolució 

de la societat i de l’educació  

 

- Adquisició de nous rols davant la classe i nova 

interacció amb l’alumnat 

 

- Importància del clima i ambient de classe i no 

només dels  coneixements tècnics 

 

- Evolució al llarg del temps  

 

- Punts de vista diferents en funció dels autors  

 

- Tema molt desenvolupat en alguns àmbits i poc 

estudiat en d’altres 
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