
EN21 - Facilitadors de la mostra representativa 

Funcions del facilitador EN21 

El facilitador/facilitadora del programa Escola Nova 21 farà el seguiment, l’acompanyament i la 

documentació dels processos de transformació de centres de la mostra representativa del programa 

Escola Nova 21. Aquest procés de transformació segeix un mateix protocol de canvi, compartit entre 

tots els centres de la mostra. Amb l’equip directiu i l’equip impulsor del centre, el facilitador farà 

d’amic critic (critical friend) per desenvolupar-lo a l’escola, a partir dels instruments de seguiment i 

orientació que elabora el programa. 

 

El facilitador no farà, doncs, funcions de formador, mentor o creador de continguts per als centres 

assignats, sinó que facilitarà processos de reflexió i acompanyament amb l’equip directiu i /o 

impulsor del centre, ajudarà a fer preguntes rellevants, oferirà una escolta activa i vetllarà perquè 

es dugui a terme el procés de canvi en el centre.  

  

Amb l’equip del programa EN21, el facilitador farà el retorn i monitoritzarà el desenvolupament del 

protocol de canvi en els centres de la mostra i col·laborarà, en base a la seva expertesa, amb l’equip 

del programa en la creació/revisió de les eines i orientacions per al canvi, donant feedback de 

qualitat a partir de les tasques de seguiment que vagi realitzant. 

Tasques específiques 

El facilitador realitzarà dues visites trimestrals al centre, preferiblement en horari lectiu i dues/tres 

trucades/vídeo amb l’equip impulsor/directiu del centre. Les documentarà breument a través de la 

bitàcola de seguiment de cada centre. 

 

Es coordinarà amb l’equip del programa i farà dues o tres sessions de treball trimestrals amb tots 

els facilitadors i l’equip del programa, normalment a Barcelona. Aquesta coordinació és 

independent del nombre de centres que faciliti. 

 

Podrà assistir a les formacions específiques de la mostra i a totes les visites que desitgi dels centres 

impulsors. Rebrà formació i acompanyament de l’equip del programa sempre que ho consideri 

necessari. Procurarem el seu desenvolupament professional, juntament amb la de la resta del petit 

equip de facilitadors que formarem. 

 

El facilitador ajudarà, en la mesura que li interessi, a planificar i executar les accions de 

capacitació/formació  pròpies del protocol de canvi d’EN21, conjuntament amb l’equip del 

programa. Aquestes formacions seran retribuides a part. 

Perfil del facilitador EN21 

El facilitador/facilitadora del programa Escola Nova 21 ha d’entendre el context del centre i els 

processos i les accions que es porten a terme en els centres de la mostra per poder cercar, si s’escau, 

reforç, ajuda o consell. Aquest facilitador hauria de ser un docent qualificat d’alguna escola 

impulsora o centre de perfil similar o bé un expert que col·labori amb Escola Nova 21. 
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