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Joan Teixidó Saballs
- Universitat de Girona - GROC – ForDires

L’EQUIP DIRECTIU
ENTITAT, DISTRIBUCIÓ DE FUNCIONS, FORMACIÓ I COHESIÓ
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Posar atenció als  
comportaments 

Enfocament competencial

No n’hi ha prou amb les  
habilitats o l’intel·lecte

Gestionar comportaments
*Conèixer: auto/hetero coneixement
*Valorar: veure amb uns altres ulls
*Coordinar aportacions de cada membre

Què fa que un equip sigui
eficaç / exitós?

Un conjunt organizat de persones que duen a terme funciones directives. Allò que en determina 
el bon funcionament de l’equip no rau únicament en aspectes tècnics (estructura, divisió de 
funcions, coordinació i unitat d’acció...) sinó en aspectes relacionals (comunicació, afrontament de 
conflictes, relacions interpersonals) i, sobretot, personals (trets de personalitat, actitud, motivació, 
creences...)

Què és un equip directiu?
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2. Delimitació 
de funcions

i

3. Formació de 
l’equip directiu
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Formació d’un 
nou equip

Equip de
Continuïtat

Canvi Incorporació 
“la peça que faltava”

Equip de 
circumstàncies

5SITUACIONS
IL·LUSTRATIVES

4. Cohesió 
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Alguns factors a considerar
Participació en la construcció del PdD i de l’equip

Estatus/Pes de cadascun dels membres de l’equip

Similitud de valors, creences, visió de centre...
Acord sobre objectius que han d’orientar l’acció directiva

Nivell d’interacció entre els membres de l’equip

Existència d’agents externs agressius
Atracció per la pertinença a l’equip. Compensacions. Interessos.

Posar atenció al funcionament quotidià

Motivació del director/a i transferència a l’equip

Flexibilitat. Capacitat d’adaptació a les circumstàncies

Complementarietat entre els rols exercits
Identificació i desenvolupamen de competències directives

Identificar / comprendre diversos 
comportaments possibles

Conèixer / valorar / negociar les 
aportacions de cada integrant 

Assignar responsabilitats en 
funció d’allò que cadascú aporta 

Acceptar els punts febles de 
cada integrant de l’equip

Conèixer-se (Auto – Hetero)

5.- Complementarietat de rols 
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Inventari de rols de M. Belbin

Identifi-
cació de 
rols als 
equips.
Model

de Belbin.
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Puc
assumir
tots els

rols d’un
equip?

NO

Rols Naturals
Els assumeixo de manera natural

Rols Sacrificats
Puc assumir-los si és necessari per al 

bon funcionament de l’equip

Rols Inapropiats
No van amb mi; és millor que els 

assumeixi algú altre

És possible construir un model semblat adequat 
als equips directius dels centres educatius?

Una possibilitat interessant
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Què 
ofereix 

el 
model?

Una foto contrastada de la composició de 
l’equip: autopercepció + percepció dels 
companys + percepció dels altres (que 

són significatius)

Una eina d’autoconeixement, de 
diagnòstic i de reflexió per a la presa de 

decisions sobre la distribució de funcions 
i l’assumpció de rols

Pistes sobre les necessitat de millora del 
conjunt de l’equip en els rols de baixa

competència

Evidencia la interdependència entre els 
membres; posa en clar les poten-

cialitats i limitacions de cada integrant

Una bona 
distribució 
dels rols 

en el sí de 
l’equip 
directiu 

afavoreix

La consciència de complementarietat entre
els integrants de l’equip

La superació de rivalitats o animadversions
entre els membres de l’equip

La participació activa de tots els membres

El desenvolupament de competències
professionals

La motivació dels membres de l’equip

La gestió positiva dels conflictes en el si de
l’equip

El creixement professional i personal dels
integrants de l’equip

Reconèixer, respectar, valorar i potenciar la
contribució dels companys a l’assoliment
d’un objectiu compartit

El repartiment de tasques en funcio dels rols
naturals té efectes positius en l’exercici del
càrrec (+ satisfacció, - desgast)
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Tot això 
està molt 

bé...

I ara 
què?

Disposo de temps i ganes per construir un model 
adequat als directius educatius. Val la pena?
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Per tal que et puguis formar una opinió... 

PERSONAL
Per què? Quins
motius
m’empenyen a… 

4
DIMENSIONS

METODOLÒGICA
Cóm? Métode, 
Fases, Temps, 
Estratègia… 

SUBSTANTIVA
Què? Construcció
inventari de rols i 
instrument

OPERATIVA
Quan? Planificació
a curt, mitjà i llarg
termini.
Horitzó: 2 anys
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