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1. Objectius de la jornada de formació 
Aquesta jornada de formació estava adreçada als equips directius dels 30 centres de la mostra               
representativa que participaran en el protocol de canvi d’Escola Nova 21 durant els pròxims 3 anys. Els                 
objectius de la jornada de formació van ser els següents:  

 
1. Conèixer i diferenciar tres objectius diferents en relació als centres de la mostra representativa: 

- objectiu sobre la mostra representativa 
- objectiu del centre 
- objectiu de la funció directiva 

2. Apropiar-se del model de protocol de canvi dels centres. 
3. Iniciar la relació i la col·laboració entre les persones dels diferents equips directius. 
4. Identificar les pròpies necessitats i àrees de desenvolupament com a membre d'un equip directiu 
segons un marc de desenvolupament professional de la funció directiva. 
5. Identificar i planificar les properes accions a realitzar els pròxims mesos. 
 
 

 



 

 
 

2. Agenda de la jornada 
 

Divendres 17 de febrer 

 9.30 -  9.45 Rebuda a la Sala Macaya 

 9.45 - 10.30 Activitat per a la coneixença entre centres 

10.30 - 11.00 Sessió de treball 1: Qui som?  

11.00 - 11.30 Exposició: Escola Nova 21 - Funció de la mostra representativa, a càrrec 
d’Eduard Vallory  

11.30 - 12.00 Descans i cafè 

12.00 - 14.00 Sessió de treball 2: Protocol de canvi dels centres 

14.00 - 15.30 Dinar 

15.30 - 17.00 Sessió de treball 3: Eines i accions de transformació dels centres 

17.00 - 17.30  Berenar 

17.30 - 19.00 Sessió de treball 4: Dinàmica/conversa: Què farem junts? 
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Dissabte 18 de febrer 

9.30 - 10.00 Dinàmica: Bon dia! 

10.00 - 11.00  Conversa: Esmorzar amb les escoles impulsores 

11.00 - 12.00 Sessió de treball 5: Funció directiva 

12.00 - 13.00 Sessió de treball 6: Properes accions als centres  

13.00 - 14.00 Tancament i valoració de la jornada 

14.15 - 15.30 Dinar (opcional) amb l’equip d’EN21 

 

 

3. Sessions 

Activitat per la coneixença entre centres 
 
La primera activitat de la jornada va ser una dinàmica per a trencar el gel. En primer lloc, ens vam                    
posar en cercle i cada persona assistent es va presentar dient el seu nom, centre i una paraula que                   
definís com se sentia en el moment present.  
 
La segona activitat va consistir en situar-nos en grups segons diferents criteris que anàvem enunciant.               
En cadascun dels criteris de classificació s’havia repartit prèviament una targeta a un dels assistents               
que complia cadascuna de les característiques, de manera que la resta de persones que complien la                
mateixa característica s’agrupaven al seu voltant. Els criteris eren els següents: 
 

a) Alumnat (centres amb menys de 200 alumnes, entre 200 i 500 alumnes, entre 500 i 100 
alumnes, i centres de més de 1000 alumnes).  

- Pregunta: Quin és el centre més gran? I el més petit?  
b) Antiguitat com a membre de l’equip directiu (menys de 2 anys, entre 2 i 6 anys, més de 6 anys) 

- Pregunta: Qui és la persona que porta més anys a l’equip directiu? i el que menys?  
c) Etapes educatives del centre (infantil + primària, secundària, infantil + primària + secundària)  
d) Titularitat (pública, concertada)  
e) Distribució geogràfica (província de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona)  

- Pregunta: Qui ha viatjat més hores per arribar avui aquí?  
f) Antiguitat del centre, des de la seva fundació: S.XIX, S. XX i S.XXI 

- Pregunta: Quin és el centre més antic? I el més nou?  
 

Aquesta dinàmica ens va permetre percebre de manera visual la configuració de la mostra              
representativa de 30 centres, a la vegada que fomentar les primeres converses informals entre els               
membres dels diferents equips directius dels centres de la mostra.  
 
En la presentació posterior, a la Sala Macaya, es va explicar de manera formal la configuració de la                  
mostra representativa.  
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Sessió de treball 1: Qui som? 
 
La primera sessió de treball va ser presentada per Boris Mir, director adjunt, i Marta Pujadó,                
coordinadora de formació, a la Sala Macaya. En els documents adjunts hi ha la presentació que es va                  
oferir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mostra representativa de 30 centres ha estat creada en base als percentatges existents al nostre                
sistema educatiu respecte: 
 

- La distribució geogràfica. Cap municipi té més d’un centre, a part de Barcelona.  
- Les etapes d’infantil, primària i secundària. 
- El perfil socioeconòmic i el grau de complexitat. La mostra compta amb 5 centres d’alta               

complexitat, en aquest aspecte hi ha més representació d’aquesta tipologia de centres dels             
que correspondrien proporcionalment al conjunt del sistema educatiu català. Aquesta és una            
aposta conscient feta amb la voluntat de recolzar els col·lectius on més costa transformar-se.  

- La titularitat pública/concertada. 
- El nombre d’alumnat al centre. 
- Incloure a la mostra tipologies diverses de centres, com una ZER (escola d’entorn rural) i 3                

instituts escola (que el curs vinent seran 4). En el cas dels instituts escola també hi ha un biaix                   
de sobre-representativitat a la mostra respecte la proporció del sistema educatiu català.            
Aquest fet es deu a la nostra creença que l’etapa 3-16 és una única etapa educativa i creiem                  
convenient apostar sistèmicament pels instituts escola.  

 
El que tenim en comú tots els centres de la mostra és la voluntat clara de treballar sistemàticament en                   
el canvi i aprendre amb el programa. Compartir coneixement és necessari per aun un treball conjunt                
que permeti crear conjuntament un protocol de canvi adaptat al context de cada centre.  
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Tots i totes tenim un repte compartit. Cada centre ha de ser autocrític i no negar la realitat, necessitem                   
posar damunt la taula les autèntiques debilitats i resistències, cal ser persones honestes perquè això               
ens permetrà aprendre amb i dels altres. Hem de celebrar sempre els èxits i mai amagar les dificultats.  

Acabem la presentació mostrant les respostes dels 30 centres de la mostra la la pregunta “Per a                 
nosaltres EN21 és…” destacant que la paraula més repetida és oportunitat.  
 
Annex: Link a la presentació 
 

Exposició: EN21 - Funció de la mostra representativa a càrrec          

d’Eduard Vallory 

Les idees clau de la presentació de l’Eduard van ser les següents: 
 

● Escola Nova 21 convida a pensar l’escola que voldríem fer si poguéssim tornar-la a pensar de                
nou; pensar de nou per què tenim escoles i quina és la seva funció.  

● Estan canviant moltes coses al nostre voltant, tenim nous i diversos reptes socials als quals el                
sistema educatiu ha de donar resposta. És urgent i necessari replantejar el sistema educatiu. 

● La nostra funció com a membres d’aquest sistema educatiu és capacitar als infants perquè              
puguin viure amb dignitat i viure el seu propi projecte de vida; la societat de demà serà d’una                  
manera o altra depenent de les capacitats que tinguin els que avui són nens i nenes. 

● És per això que el programa està dissenyat de manera poc habitual i que pot causar                
controvèrsia: el programa d’Escola Nova 21 és un programa d’agitació “disfressat” d’un            
programa d’assessorament per al canvi. El que vol és trencar els límits de l’entorn que fan que                 
les escoles no canviïn, un entorn que fa que actuem per inèrcia i que per tant ens porta a fer                    
coses que no voldríem fer.  

● Estem formats en sistemes que ens porten a amagar allò que no sabem fer, només mostrem                
allò que sabem fer. Però només aprens quan evidencies el que no saps, l’element clau de                
l’aprenentatge és l’error i això ho hem eliminat del sistema educatiu. Amb aquest programa              
volem començar aquesta transformació a través de compartir el que no sabem, els errors, les               
inseguretats, els dubtes existencials.  

● Aquesta “agitació” té un element afegit: compartir-ho no només amb l’escola, també amb els              
mares i pares, nens i nenes… per això volem que entenguin que és un procés no només de les                   
escoles, sino del sistema, i els centres del programa son la punta de llança d’aquest procés. 

● La mostra representativa de 30 centres ens permetrà desenvolupar un protocol de canvi.             
Estem convençuts i convençudes que el sistema educatiu de Catalunya ha de canviar i per tant                
hem de generar les condicions perquè aquest canvi es doni.  

● Volem que el protocol de canvi es pugui aplicar a tots els centres del país. La mostra                 
representativa és la presa de consciència que aquest procés de canvi és possible.  

● Volem desenvolupar procediments i coneixements pel canvi possible, cosa que tindrà dues            
dimensions. La primera, mirar-nos al mirall i descobrir tot allò que voldríem canviar, però              
també celebrar tot allò que està bé. Hem de concretitzar allò que volem canviar. Es tracta d’un                 
procés d’enfocar i saber què volem canviar, trobar la manera d’aconseguir donar i rebre              
feedback i fer-ho de manera positiva. El procés de canvi del centre haurà de banyar-ho tot:                
horaris, espais, disciplines, avaluació, manera de mirar els infants… 

●   
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● I en segon lloc, els mestres i la seva formació. És injust que el sistema educatiu hagi de canviar                   

i no generem eines als docents per fer aquest canvi. Hem de capacitar als mestres amb les                 
competències que necessiten. 

● Cal aconseguir que aquesta onada de canvi no s’acabi. No volem un grup de centres que                
siguin l’excepció, volem que tots siguin equivalents en qualitat, en l’experiència gratificant i             
enriquidora del procés d’aprenentatge que tindran els infants. 

 

Sessió de treball 2: Protocol de canvi dels centres 

 
Hi ha dos moments clau en el procés de transformació d’un centre educatiu: 
 

1. El moment d’on som: la fotografia actual de com és el nostre centre. Cal saber honestament                
qui som per poder canviar. 

 
2. El moment d’on volem anar: la visió de futur per al nostre centre, el qual no depèn d’on som,                   

sinó del centre que volem aspirar a ser. 
 
I el camí que ens permet anar d’un moment a l’altre és el protocol de canvi: el camí que hem de fer per                       
passar de l’escola que tenim ara a la que voldríem tenir en un futur. No ens interessa tant que l’escola                    
canviï radicalment en tres anys sinó que s’orienti cap al que l’escola que voldria ser, cada escola ha de                   
fer aquest camí a la seva mesura i amb el seu temps.  
 
Després d’aquesta introducció a càrrec del Boris Mir, els membres dels equips directius de cada               
centre treballen de manera conjunta pensant:  
 

● Quines etapes té aquest viatge?  

● Què hauríem de fer en el nostre centre? 

 
Es tracta de reflexionar partint dels coneixements previs de cada persona i centre sobre què hauria de                 
passar perquè aquest procés de canvi funcionés.  
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Els membres dels equips directius escriuen cada idea en un post-it i les classifiquen en tres fases del                  
procés:  
 

a) Fase inicial: què ha de passar a l’inici del procés.  
b) Fase de transformació: què ha de passar després d’aquesta fase inicial.  
c) Fase de seguiment: què passa de manera transversal a tot el procés.  

 
Posteriorment confronten les eines/etapes que han pensat amb les eines/etapes que ha pensat un dels               
altres centres i es dóna la indicació de trobar el comú denominador de la reflexió anterior per                 
aconseguir una resposta consensuada i així co-crear un protocol de canvi de manera conjunta. 
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El protocol de canvi que proposa el programa no l’hem creat nosaltres de zero: ens hem basat en les                   
reflexions i teories sobre el canvi proposades per diferents autors i en l’experiència de les escoles                1

impulsores. Hi ha etapes que són estàndards per als canvis sistèmics: 
 

1. Crear necessitat (crisi i oportunitat). És bàsic crear un sentit d’urgència, perquè el que fem               
és molt gran i si ens sembla que ja està prou bé mai farem el canvi.  
Hem de prendre consciència que el model educatiu tradicional ja no dóna resposta a les               
necessitats del món actual.  

 
2. Crear coalició. Amb qui juguem? Els equips impulsors seran un recurs clau en aquesta etapa.               

Cal formar una primera estructura de treball que s'encarregui de donar sortida a aquesta              
necessitat i que regularà tot el procés de canvi. Aquesta coalició pot rebre noms diferents               
(coalició orientadora, grup motor o equip impulsor) però la seva funció principal sempre és la               
mateixa: garantir que es portin a terme totes les accions neccesàries per a transformar el               
centre.  

1 KOTTER, John P.(1996) 
Al frente del cambio 
Ed. Empresa Activa; Barcelona 2007 
 
KOTTER, John P.(1996) 
Nuestro iceberg se derrite. Cómo cambiar y tener éxito en situaciones adversas 
Ed Granica, Buenos Aires, 2013 
 
KOTTER, John P. (2014) 
Acelerar 
Ed. Conecta; Barcelona, 2015 
 
FULLAN, Michael 
Las fuerzas del cambio, con creces 
Ed. Akal; Barcelona 2007 
 
HEATH, Dan & HEATH Chip (2010) 
Cambia el chip: Cómo afrontar cambios que parecen imposibles 
Ed. Gestión 2000; Barcelona, 2011 
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3. Crear una visió. Hem de crear aquesta visió després de crear la coalició necessària perquè               
sinó crearíem una visió que acabaríem portant nosaltres sols. La coalició inicial s'encarrega de              
desenvolupar un procés que condueixi a tota la comunitat educativa a elaborar una visió del               
centre a mig termini sota el marc d'escola avançades però amb coherència amb el PEC del                
centre. 

 
4. Comunicar/comprometre. La missió dels equips impulsors no és dur a terme el procés de              

canvi sinó comprometre les altres persones i agents implicats. Com més a poc a poc anem al                 
principi, més podrem accelerar el procés al final. Això inclou a tota la comunitat educuativa. 

 
5. Planificar. Si no saps on vas, amb qui, amb què... què planifiques? És important no tenir                

pressa per començar a planificar i executar canvis de manera immediata, per això aquesta              
etapa no comença fins que ja hem assolit les quatre etapes anteriors.  

 
6. Capacitar, suprimir obstacles. Les accions sobre les persones són de tipus racional i             

emocional i estan adreçades a dos factors: empoderar i capacitar. 
Les accions sobre l'entorn tenen la finalitat de facilitar el canvi eliminant obstacles i creant               
condicions favorables. Poden ser de recursos o simplement accions organitzatives. La direcció            
del centre bàsicament elimina obstacles i incentiva comportaments alineats amb els objectius. 

 
7. Transformar. En el desplegament del programa la fase de transformació es durà a terme              

d’aquí 2 anys. La fase de transformació es fa a través dels projectes tractor.  
 

8. Avaluar i celebrar. S’han de celebrar tots els èxits parcials de totes les etapes. La celebració                
ha de reforçar el compromís i la comunicació. 

 
 
 
Annex: link a la presentació 
 

Sessió de treball 3: Eines i accions de transformació dels centres 

Utilitzem l’estructura de grups d’experts per explorar les eines i recursos de transformació dels centres.               
A cada taula les persones es numeren de l'1 al 6 i es creen nous grups formats per les persones que                     
tenen el mateix número.  
 
La dinàmica comença amb uns minuts per a què les persones de cada grup es presentin. 
 
Es presenta la llista de les 17 eines i recursos. S'explica que hi ha eines específiques per la mostra,                   
eines específiques per les xarxes i eines transversals. És important tenir-ho en compte perquè els               
centres de la mostra representativa poden pertànyer als dos conjunts.  
 
Posteriorment es relacionen els COMs (eines i recursos) amb els QUÈs (etapes del protocol de canvi), i                 
quines eines i recursos van amb quins QUÈs. En aquesta activitat l'objectiu és familiaritzar-se amb les                
eines i recursos de què disposaran els centres al llarg dels 3 anys de programa.  
Cada grup d’experts comenta les següents qüestions: 
 

1. Aspectes que hàgim de tenir en compte respecte aquesta eina o recurs a partir de               
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l’experiència prèvia que hagin tingut amb eines o recursos similars. 
2. Dubtes o preguntes sobre l’eina.  

 
Seguint amb la dinàmica de grups d’experts, tornem als grups base i, en cada grup, cada una de les                   
persones ha d'explicar una de les eines a la resta. 
 
Abans de començar es recorda la natura i la cultura del programa i el seu caràcter de co-creació i                   
millora contínua: el feedback ha de ser una constant. 
 
Les eines estan en la seva primera versió. Cal donar feedback constant en temps real, no al final. 
 
 

 
 
 
Annex: link a la presentació 
 
 
Annex: Document Eines del Programa Escola Nova 21 
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Sessió de treball 4: Dinàmica/conversa: Què farem junts? 

Utilitzem la dinàmica del “Cafè del Món” per a conversar sobre què farem junts durant els 3 anys de                   
programa.  
 

A cada taula s’assigna una pregunta i       
es reparteixen les persones en 8      
grups de manera aleatòria. Cada grup      
disposa de 8 minuts per conversar      
amb els altres membres del grup      
sobre la pregunta que els ha tocat i        
dibuixar/escriure de manera sintètica    
el que pensen sobre la pregunta.  
 
Cada 8 minuts tots canvien de taula       
menys l'amfitrió, que és l’encarregat     
de sintetitzar les idees i compartir-les      
amb el nou grup.  

 

 
 
Preguntes proposades:  
 

1. ÈXIT: Quin resultat busques? Què és l’èxit per a tu? 
2. PEDRES EN EL CAMÍ: Què pot sortir malament? Què és el que més et preocupa? 
3. MOTORS: Què és el que et fa més il·lusió? 
4. PER QUÈ: Quin és el meu “per què” personal per embarcar-me en aquest procés de canvi?  

 
Finalment, els amfitrions de cada grup exposen les idees principals que han sorgit de la conversa.  
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Dinàmica: Bon dia! 

El dissabte comença amb el visionat del vídeo https://www.youtube.com/watch?v=pFs5vWxW-vc 
 
Es proposa una conversa oberta basada en tres preguntes als assistents:  

- Què has vist? [Descripció] 
- Què penses que significa? [Interpretació] 
- I tu, què en penses? [Opinió]  

 
 

 

En Boris ens explica que aquest “bon       
dia” és la rutina d’obertura del dia a        
l’Institut-Escola Les Vinyes. 
 
Els primers 10 minuts del dia tot       
l’alumnat comenta, amb aquestes tres     
preguntes, un petit vídeo, poema,     
imatge o cançó que el professorat ha       
preparat prèviament.  

 
 
Inicialment pensada a l’institut de Sils en relació amb els valors, millorada amb la interacció amb les                 
“rutines de pensament” que es treballen al Col·legi Montserrat i compartida amb l’Escola Sadako, que               
també fa un bon dia. És un exemple de creació col·lectiva de les escoles impulsores, una activitat en                  
permanent transformació gràcies a l’intercanvi entre centres. Aquest esperit de compartir i aprendre             
uns dels altres és el que ha de presidir les nostres relacions a tots nivells, des de simples activitats fins                    
a reptes que ens superen. 
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Conversa: Esmorzar amb les escoles impulsores 
Conversem de manera informal amb alguns dels centres impulsors del programa mentre esmorzem.             
Les persones dels centres impulsors inicien la conversa explicant-nos breument el seu projecte             
educatiu de centre. 
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Sessió de treball 5: Funció directiva 

Per donar suport al lideratge de l’equip directiu proposem iniciar, paral·lelament al procés de canvi del                
centre, un procés de desenvolupament de la funció directiva. 

 
A l’inici de la sessió, les persones dels equips directius es plantegen les següents preguntes:  

1. Quina és la tasca de la funció directiva que fas més a gust, amb la que t’hi sents més còmode?                    
(post-it groc) 

2. En què t’agradaria poder enfocar-te més, dedicar-hi més temps? (post-it vermell)  
3. En quines àrees o tasques t’agradaria tenir més ajuda? (post-it verd) 

 
Posteriorment posen en comú les respostes i les classifiquen en cinc àrees: 

● Liderar l’ensenyament i l’aprenentatge 
● Desenvolupament d’un mateix i dels altres 
● Liderar la millora, la innovació i el canvi 
● Liderar la gestió del centre 
● Involucrar i treballar amb la comunitat 

 
Podreu trobar la descripció d’aquestes cinc àrees en la presentació adjunta. Aquesta classificació es              
basa en una rúbrica de desenvolupament de la funció directiva que utilitza l’Australian Institute for               
Teaching and School Leadership  (AITSL).  
 

  

 
 

 
La proposta de desenvolupament directiu de l’AITSL:  

● Ofereix un marc de desenvolupament integral, no una llista de verificació sobre capacitats. 
● Reconeix la naturalesa dinàmica del lideratge. Tots els membres dels equips directius anem             

canviant i anem aprenent al llarg del temps i en funció de les nostres experiències prèvies,                
formació, context i antiguitat com a membres dels equips directius.  

● Descriu la funció directiva a través de diferents lents. En aquesta sessió només ens centrem               
en una de les tres lents: la pràctica professional. Per il·lustrar-ho, ens posem les ulleres de la                 
funció directiva, que ens ofereixen una metàfora per a copsar tot l’espectre d’elements i focus               
que inclou la funció directiva.  

 
 
Annex: link a la presentació 
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Sessió de treball 6: Properes accions als centres  

Utilitzem la dinàmica 1-2-4 per respondre la pregunta “Què m’emporto d’aquests dos dies de              
formació?” i sintetitzem les idees principals que cadascú s’emporta de la jornada.  
 
Posteriorment comentem la llista d’accions que els equips directius duran a terme les pròximes              
setmanes i obrim un torn de preguntes.  
 

 
 
Annex: link a la presentació 

Tancament i valoració de la jornada 

Cada persona fa una valoració qualitativa de la jornada escrivint:  
● Una cosa que li hagi agradat de la jornada de formació.  
● Una cosa que no li ha agradat, que hagués fet diferent o que ha trobat a faltar.  
● Un dubte o pregunta. 

 
Per acabar, l’Eduard Vallory fa el tancament de la jornada i passem a un torn obert de preguntes i                   
comentaris.  
 
A posteriori s’envia a tots els assistents l’enquesta d’avaluació de la jornada de formació.  
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4. Avaluació 
Respecte al feedback qualitatiu dels assistents destaquen els següents aspectes comentats per una 
àmplia majoria dels assistents: 
 

Fortaleses i aspectes a destacar Àrees de millora i suggeriments 

- Organització general de la jornada de 
formació. 

- Metodologia i dinàmiques emprades en les 
diferents sessions. 

- Motivació transmesa.  
- Es donen oportunitats per a començar a fer 

xarxa, es fomenta la coneixença de les 
altres persones i centres i l’intercanvi 
d’experiències.  

- Destaca la valoració molt positiva de 
l’esmorzar amb els centres impulsors.  

- Diversos assistents comenten que la 
primera trobada els ha servit per a tenir la 
seguretat que el programa es sustenta 
sobre una bona planificació, amb rigor i 
sistematització, cosa que els dóna 
confiança per a començar el procés.  

- Tenir més temps per compartir 
experiències i conversar amb els centres 
impulsors. 

- Tenir l’oportunitat de compartir amb 
diversos centres impulsors (per exemple 
es proposa rotar les taules de 
l’esmorzar-conversa o bé organitzar-los 
segons la tipologia de centre o les 
fortaleses de cada centre de manera que 
els assistents puguin conversar amb els 
centres que més els interessa) 

- Assistència de tot l’equip directiu a les 
jornades de formació.  

- La sessió sobre la funció directiva ha 
estat breu i no ha permès entrar en 
detalls sobre el marc teòric.  

 

 
 
L’enquesta d’avaluació de la jornada de formació l’han respost 42 persones (un 60% dels assistents).               
L’enquesta és anònima i ens permet avaluar la percepció del compliment dels objectius per part dels                
assistents. S’han obtingut els resultats següents:  
 
Objectiu 1- Al finalitzar aquesta jornada de formació sóc capaç d'identificar els tres objectius diferents               
en relació als centres de la mostra representativa (a nivell de programa, a nivell de centre i a nivell                   
personal com a membre d'un equip directiu). 
Respostes: 

 
Escala d’avaluació: 1=totalment en desacord, 5=totalment d’acord 
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Objectiu 2- Al finalitzar aquesta jornada de formació sóc capaç de descriure, a grans trets, les fases                 
del protocol de canvi que experimentarem els centres educatius de la mostra al llarg dels pròxims 3                 
anys. 
Respostes: 

 
Escala d’avaluació: 1=totalment en desacord, 5=totalment d’acord 

 
Objectiu 3- Al finalitzar aquesta jornada de formació sóc capaç de descriure, a grans trets, les                
diferents eines i recursos que el programa oferirà al llarg dels pròxims 3 anys. 
Respostes: 

 
Escala d’avaluació: 1=totalment en desacord, 5=totalment d’acord 

 
Objectiu 4- Gràcies a aquesta jornada de formació he pogut iniciar la relació i la col·laboració amb                 
altres persones dels diferents equips directius dels centres de la mostra. 
Respostes: 

 
Escala d’avaluació: 1=totalment en desacord, 5=totalment d’acord 
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Objectiu 5- Al finalitzar aquesta jornada de formació sóc capaç d'identificar les pròpies necessitats i               
àrees de desenvolupament com a membre d'un equip directiu segons el marc de desenvolupament              
professional de la funció directiva presentat a la sessió. 
Respostes: 

 
Escala d’avaluació: 1=totalment en desacord, 5=totalment d’acord 

 
 

Objectiu 6- Al finalitzar aquesta jornada de formació tinc claredat sobre les properes accions a realitzar                
a partir de la pròxima setmana. 
Respostes: 

 
Escala d’avaluació: 1=totalment en desacord, 5=totalment d’acord 
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Finalment, els assistents ens han fet arribar els següents comentaris a través de l’enquesta d’avaluació               
de la jornada:  
 

- “Felicitar l'organització per la feina molt ben feta i l'ambient de treball generat.” 
- “Aquesta jornada no sé si ha iniciat la transformació, però si us dic que ha estat una bona                  

sacsejada.” 
- “Valorem molt la vostra feina i us agraïm l'esforç.” 
- “Per conèixer millor els centres que tenen les mateixes característiques que el nostre, hagués              

estat bé fer alguna dinàmica per tal de poder establir més vincle.” 
- “De tot cor, gràcies per l'oportunitat de ser-hi!” 
- “Hem trobat la trobada de molt positiva, els centres de la mostra representen la diversitat               

d'escoles actuals. Enhorabona per l'organització.” 
- “Una jornada dinàmica i enriquidora.” 
- “Em va agradar molt la trobada. La vaig viure molt intensament, em va semblar engrescadora,               

optimista, enèrgica i satisfactòria. També em va servir per fer-me conscient de la magnitud del               
programa i constatar que som afortunats d'haver iniciat aquest procés de canvi. Moltes gràcies!              
El nostre sistema educatiu també us ho agrairà!!” 
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5. Annex: Documentació en línia 

Documentació aportada: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B1ug658ucXVVV2RDMVlkTWhPNnM?usp=sharing 
 
Presentacions de les dinàmiques 
https://drive.google.com/drive/folders/0B1ug658ucXVVUkxJOHpVWFB0alE?usp=sharing 
 
Reportatge fotogràfic 
https://drive.google.com/drive/folders/0Bypm4pJo4b0sZTQwSTN6NFEta2c?usp=sharing 
 
 

 

 
Gràcies, centres de la mostra! 

 
Barcelona, febrer, 2017 
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