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Gloria Ladson-Billings ocupa la Kellner Family Chair in Urban Education i és catedràtica de 
Curriculum and Instruction i d’Educational Policy Studies en la Universitat de Wisconsin-
Madison, en què la seua influent tasca ha impulsat nombrosos projectes del prestigiós Wisconsin 
Center for Education Research –WCER, com el Project Teach for Diversity i l’African Studies 
Program. 
 
Ha sigut presidenta de la prestigiosa American Educational Research Association, membre de la 
National Academy of Education, la National Society for the Study of Education i de la cèlebre Phi 
Delta Ka. Ha rebut rellevants premis acadèmics com l’American Education Research Association's 
Palmer O. Johnson Memorial Award, el University of Wisconsin-Madison's Hilldale Award, el H.I. 
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The Dreamkeepers (2009), Crossing over to Canaan (2001) i Beyond the Big House (2005) són 
alguns dels seus més celebrats llibres que contenen la seua perspectiva de l’ensenyament 
intercultural, coneguda com a culturally relevant pedagogy, que es basa en l’ús de la cultura 
pròpia de l’estudiant com a mitjà de transcendir els efectes negatius de la cultura dominant, atès 
que la cultura de l'infant és una font de fortalesa en els aprenentatges. La seua visió social de 
l'ensenyament es reflecteix en la consideració de la necessitat de superar per tots els mitjans la 
bretxa de rendiments i assoliments que afecta els alumnes més desfavorits per ser conseqüència 
d'un deute educatiu amb els estrats socials més febles. Així mateix, les seues teories exposades 
en el llibre Critical race theory (2003) han sigut àmpliament debatudes i assumides en la 
comunitat educativa internacional. La profusió i qualitat de la seua permanent presència en els 
manuals més acreditats del camp educatiu i de les revistes més qualificades la converteixen en 
una figura d'alta influència en el discurs educatiu internacional. Les seues aportacions es troben 
entre els articles més citats i llegits de les revistes Educational Researcher, Review of Research in 
Education i American Educational Research Journal.  
 
 


