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La  professora  doctora  Linda  Darling-Hammond  ocupa  la  càtedra  Charles  E.  Ducommun 
Professor of Education en la Universitat de Stanford. En aquest campus, la seua tasca docent i 
investigadora ha sigut singularment remarcable tant en l'Stanford Center for Opportunity Policy 
in  Education, com  en  la  codirecció  de  l'Stanford  Educational  Leadership  Institute.  El  seu 
lideratge  en  el  projecte  de  l'School  Redesign  Network  i en  l'Stanford  Teacher  Education 
Program ha sigut fructífer i  productiu.   

En  la  seua  formació  acadèmica  destaca  l'obtenció  del  B.A  –magna  cum  laude–,  en  la 
Universitat de Yale i de l'Ed.D. amb la més alta distinció en la Universitat de Temple. De manera 
similar, ha exercit com a professora de la càtedra W.F. Russell Professor del Teachers College en 
la Universitat de Columbia i ha codirigit el National Center for Restructuring Education, Schools 
and Teaching.     

Ha sigut presidenta de l'American Educational Research Association, la major i més important 
associació  internacional  en  l'àmbit  de  la  recerca  educativa,  en  la  qual  està  estretament 
implicada com a membre destacat de l'Executive Board i de diversos committees. És membre 
de la National Academy of Education, en què ocupa l'Executive Board i codirigeix el Committee 
on  Teacher  Education.  Ha  sigut  investida  doctora  honoris  causa  per  diverses  universitats 
americanes i europees.  
 
La seua tasca com a directora executiva de la National Commission on Teaching and America's 
Future va conduir a l'elaboració de l'informe What matters most: teaching for America's future, 
que va  ser  escollit el  2006 com  un dels  més influents  en  l'educació americana i  va  situar 
Darling-Hammond  com  una  de  las  figures  més  influents  dels  EUA  en  política  educativa. 
Recentment ha participat de manera rellevant en l'equip de política educativa del president 
Barack Obama. 

En  l'àmbit  de  la  difusió  del  coneixement  educatiu,  les  seues  publicacions  han  rebut 
reconeixements com l'AACTE’s Pomeroy Award, l'Outstanding Book Award del National Staff 
Development Council i l'American Educational Research Association's Outstanding Book Award 
(1998). És membre del cos editorial i revisora de revistes d'alt impacte. Així mateix, ha rebut 
reconeixements i honors de les associacions, consorcis i councils americans més representatius. 

The right to learn: A blueprint for creating schools that work (1997), Teaching as the learning 
profession (1999) i  Preparing teachers for a changing world (2007) han sigut els seus llibres 
més cèlebres, però no ens podem estar de remarcar la profusió i qualitat de la seua permanent 
presència en els manuals del camp educatiu i les revistes més qualificades, com l'Educational  
Researcher, el Journal of Teacher Education o l'Educational Leadership. 


