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La direcció
escolar
L'OBRA Eis factoTs imerns de ¡a
direcció escolar, de la qual és auror
el professor Joan Teixidó, constitucix una aportació inicial aí
coneixement d'algunes percepcions i expectatives, procedents
tant deis directors com deis
diversos estaments de la comunitat educativa, referides ais mateíxos directürs de centres educatius. Suposa, per tant, una aproximació cultural a l'estudi de la
direcciü escolar en la qual es
teñen en compte les cognicions
deis diversos actors organitiacionals, és a dir, els seus ambients
subjectius.

L'autor es proposa l'estudi
de la direcció escolar Jes d'una
perspectiva s o c i o c o g n i t i v a .
TElXlDOSABALLSJoan,
Amb aquesta intencio, els quíiEli faciüTs i'iiit'nis
tre capítols iniciáis del Ilibre es
ihi la direccíó escolar.
dediquen a delimitar el marc
Scrvei de Piihliciicions
conceptual: al primer s'efectua
tli: !;i Uíiiversiiiit JÜ Giromi,

una análisi de la direcció de
centres escolara toe considerant
la situació crítica en la qual es
troha i efectuant una prevísió
del seu futur immediat; al capítol segon es consideren les particularitats que es desprcnen de
realitzar un apropament sociocognitiu a l'estudi de la direcció,
la qual cosa ens duu (a! capítol
tercer) a considerar els mecanismes mentáis a través deis quals
les persones que conviuen en un
centre escolar es formen explicacions de la realitat social,
aspccte que constitueix el refer e n t t e o r i c básic de l'estudi
empíric r e a l i t i a t . El c a p í t o l
quart, finalment, explica l'estat
en qué es troba l'estudi deis factors interns de la direcció escolar prenent en consideració els
resultáis de les principáis inveseigacions realitiades.

La segona part del Ilibre
constitueix una síntesi de les aportacions realitiades per l'autor a la
seva tesi doctoral Percepcions i
expeciütives emom ¡kls direciors de
centres escokiTS. Els proposits rectors de l'estudi de camp son: a)
descriure algunes percepcions i
expectatives deis diversos estaments de la comunitat educativa
referides ais directors; b) explorar
si els factors personáis (edat i
sexe), contextuáis (titularitat i
nivell educatiu) i estamentals
{condició docent o no docent deis
enquestats) afecten les percepcions i expectatives referides ais
directors escolars, i c) detenninar
l'existéncia de diferencies entre les
percepcions i expectatives deis
directors i les de la resta de membres de la comunitat educativa.

Joaquim Pélach
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