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Autodiagnosi: necessitat 
i oportunitat de canvi

El document d’orientacions “Autodiagnosi: necessitat i oportunitat de canvi”  proposa una metodolo-
gia per a la re�exió en els claustres a partir de l’informe d’autodiagnosi que cada centre ha generat. 

L’informe ens dóna una imatge aproximada de com està el nostre centre en relació a l'horitzó comú, i 
ens ajudarà a obrir el debat dels pròxims mesos a partir del qual ens marcarem els reptes que ens 
permetran avançar. 

Hem de ser conscients i valorar el que ja estem fent bé i el camí recorregut �ns ara pel nostre centre, 
així com l’experiència acumulada dels docents del centre, al mateix temps que hem de ser conscients 
de les nostres àrees de millora i sentir la urgència d’aquesta necessitat de canvi. Mirem-nos els resultats 
de l’informe, doncs, com un instrument a partir del qual començar a obrir aquest debat i re�exió 
conjunta. 

Objectiu del document: acompanyar els centres en l’anàlisi dels resultats de l’informe d’autodiagnosi.

A qui va dirigit?
Aquest document es compartirà, a través de la xarxa digital d’Escola Nova 21, amb tots els docents dels 
centres adherits al programa. Tot i això, seran els membres de l’equip directiu i/o de l’equip impulsor 
dels centres els que lideraran la dinàmica i, per tant, els encarregats d’aprofundir en el document.  

Per fer-ho us convidem a llegir els tres apartats que integren el material.

SITUEM-NOS. En quina fase del procés ens trobem?

Aquest apartat ens permet situar el contingut d’aquest document en la fase correspo-
nent del procés de canvi que viuran els centres educatius que participen en el progra-
ma. 

INTRODUCCIÓ. Per què canviar?

En aquest apartat re�exionarem sobre la necessitat de canvi en el sistema educatiu i en 
cadascun dels centres del programa. 

DINÀMICA a realitzar amb el claustre

En aquest apartat trobarem una proposta de dinàmica per analitzar els resultats de 
l’informe d’autodiagnosi amb el claustre.
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FASE 1: NECESSITAT I OPORTUNITAT DE CANVI

Ens trobem en la primera fase del procés, que es fonamenta en la idea que, per tal que es pugui dur a 
terme un canvi de gran abast en el centre educatiu, és imprescindible que la major part de les persones 
implicades el desitgin. S’ha de desenvolupar un sentit d’urgència al voltant de la necessitat del canvi 
que desperti la motivació inicial que permeti el futur moviment. Això suposa dedicar-hi el temps i 
l’energia que calgui, obrint un diàleg transparent i honest que faci pensar, que permeti la re�exió, indivi-
dual i col·lectiva, sobre el sentit, la necessitat, la urgència i l’oportunitat del canvi.
 
Els recursos que el programa proposa per desenvolupar aquesta fase en els centres educatius són:

SITUEM-NOS. En quina fase del procés ens trobem?

“Autodiagnosi: necessitat i oportunitat de canvi” - Document d’orientacions per 
analitzar els resultats de l’informe d’autodiagnosi amb el claustre. 

“Most likely to succeed: necessitat i oportunitat de canvi” - Kit per dinamitzar la 
re�exió posterior al visionat del documental.  

“Recursos inspiradors: necessitat i oportunitat de canvi” - Document d’orientacions 
per sensibilitzar la comunitat educativa a través de diversos recursos breus. 

“Tret de sortida amb les famílies” - Document d’orientacions per informar i involucrar 
les famílies en el procés de canvi del nostre centre.  

Fase 1: Necessitat i 
oportunitat de canvi

Fase 2:  Crear l’equip 
impulsor

Fase 3: Crear la visió 
i estratègia del canvi 

Fase 4: Comunicar i 
implicar

Fase 5: Capacitar i 
superar obstacles

Fase 6: Generar i 
celebrar èxits 

Fase 7: No a�uixar el 
ritme

Fase 8: Crear una 
nova cultura
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Tot procés de canvi, en qualsevol organització, contempla un seguit de fases. El procés de canvi que 
plantegem en el programa es basa en les fases del model que proposen John Kotter i Holger Rathge-
ber1, adaptat als centres educatius:

1Kotter, J. P., & Rathgeber, H. (2006). Our Iceberg is Melting: Changing and succeeding under conditions. New York: St. Martin's Press.
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Els anteriors recursos poden ser implementats de forma independent i en qualsevol ordre. Encara que 
tots ells tenen com a objectiu principal sensibilitzar la comunitat educativa sobre la necessitat i opor-
tunitat de canvi, no depenen els uns dels altres.

Amb els recursos esmentats pretenem donar orientacions i propostes que puguin ser utilitzades pels 
centres adherits al programa, en cap cas pretenem que es prenguin com un manual d’instruccions o 
uns passos a seguir. Els equips impulsors de cada centre seran els encarregats de contextualitzar i 
adaptar els materials i les dinàmiques proposades en els kits a les necessitats del seu centre o crear 
noves dinàmiques de re�exió amb la comunitat educativa, si s’escau.

A través de la xarxa digital (http://xarxaescolanova21.cat) podeu compartir les vostres re�exions i 
propostes de millora d’aquest document, així com les noves dinàmiques de re�exió que hàgiu desen-
volupat al vostre centre. Totes les propostes ens serviran per generar noves versions millorades 
d’aquest recurs d’orientacions.
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INTRODUCCIÓ. Per què canviar?

“El món canvia, i l’educació també ha de canviar. 
Les societats viuen transformacions profundes arreu, i això exigeix 

noves formes d’educació per promoure les competències 
que necessiten les societats i les economies, avui i demà” 

Cita d’Irina Bokova, directora general de la UNESCO 
al pròleg de l’informe Rethinking Education (UNESCO, 2015)

El canvi de què parla Irina Bokova és de dos tipus: social i tecnològic.

Els reptes socials existents avui no tenen precedents. El model de desenvolupament fa que en deu 
anys Xina hagi fet servir més ciment per construir que els Estats Units en tot el segle XX. El canvi climà-
tic pot dur l’equilibri natural al col·lapse. I a la interacció entre crisi de desenvolupament i de sostenibili-
tat, s’hi suma l’increment de les desigualtats i moviments poblacionals massius, amb tensions, into-
lerància i violència.

Alhora, el canvi tecnològic exponencial transforma la nostra realitat segon a segon. Si bé pot aportar 
una major presa de consciència global i una millor interacció ciutadana, ja no recordem ni concebem 
el món sense internet, e-mail, telèfon mòbil, fotogra�a i música digitals, Google, Youtube, Skype, Face-
book, Linkedin, Whatsapp, Instagram, Twitter... i això en només quinze anys. A partir d’ara veurem on 
ens duen el reconeixement de veus i de cares, la traducció automàtica, la robòtica avançada, la impres-
sió en 3D, els vehicles autoconduïts, els materials avançats com el grafè, la genòmica de nova genera-
ció, o l’internet of things que encapçala la quarta revolució industrial.

Una dada ràpida per entendre el big data i tot el que comporta: la quantitat d’informació generada des 
de l’inici de la història �ns l’any 2003, equival aproximadament a la quantitat que se’n genera al món 
avui cada dos dies.

És per això que el citat informe de la UNESCO de 2015 ens urgeix a “replantejar el propòsit de l’educació 
i l’organització de l’aprenentatge”. Un propòsit que hauria d’estar dirigit a desenvolupar competències 
per a la vida per a poder bastir projectes vitals amb dignitat i amb sentit, i per a fer contribucions positi-
ves a una societat canviant, des de la responsabilitat de la llibertat.
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“No havia estat mai tan urgent replantejar 
el propòsit de l’educació 

i l’organització de l’aprenentatge”

Si llegim, però, els dos informes anteriors de la UNESCO: tant el Faure de 1972 com el Délors de 1996, 
ja hi trobem una aproximació similar: l’educació com a formació integral de la persona, en contrapo-
sició a la transmissió de coneixements. Edgar Faure ho feia notar, dient: “Ja no es tracta d’adquirir, 
aïlladament, coneixements de�nitius, sinó de preparar-se per a elaborar, al llarg de tota la vida, un 
saber en constant evolució”.

Aquesta aproximació holística és la que ha de permetre que l’educació s’adapti als canvis de context 
per tal de dotar els infants dels elements que els han de permetre desenvolupar-se i donar resposta 
a les noves realitats.

Fomentar experiències d’aprenentatge 
rellevants, grati�cants i empoderadores 

que reverteixin en una societat més cohesionada 
i capaç de donar resposta als reptes globals, 

formant ciutadanes i ciutadans lliures i responsables

Així doncs, la transformació que proposem té per objectiu crear un sistema educatiu equitatiu i de 
qualitat en què tot infant, en tot centre educatiu, trobi experiències d’aprenentatge rellevants, grati-
�cants i empoderadores. I que aquestes experiències millorin la seva expectativa vital en termes de 
dignitat, capacitat i benestar i, al mateix temps, reverteixin en una societat més cohesionada i capaç 
de donar resposta als reptes globals, formant ciutadanes i ciutadans lliures i responsables

Assumir que la �nalitat de l’educació és la formació integral de la persona comporta, també, canviar 
la manera com s’aprèn i els instruments que ho fan possible. Comporta la personalització de l’apre-
nentatge, el desenvolupament competencial, les metodologies globalitzades, la integralitat 
primària-secundària, l’avaluació per competències, continuada i formativa, i l’escola inclusiva.

El repte per situar en la centralitat del sistema educatiu el que avui encara se’n situa massa als marges 
és molt gran. Però no només és desitjable i necessari. És també possible, i mereix tot l’esforç que cal 
per poder-lo assolir.
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L’informe de l’eina d’autodiagnosi és un primer pas perquè el vostre claustre pugui debatre i re�exio-
nar sobre el funcionament del centre avui i plani�car els reptes de canvi cap al marc d’escola avançada: 
un propòsit que generi competències per a la vida, unes pràctiques d'aprenentatge fonamentades i 
una avaluació i una organització al servei de l’aprenentatge. 

Els resultats que aquest informe us aporta són la combinació de les respostes que els vostres docents 
han donat sobre el treball al vostre centre. El que hi diu només ho coneixereu vosaltres, i la seva única 
funció és ajudar-vos en el procés de canvi que estem fent plegats. No és ni una nota ni un rànking, vol 
contribuir al vostre autoconeixement per encarar millor el procés de canvi. 

Volem evitar la tendència detectada a molts centres a fer canvis basats simplement en l'adopció de 
pràctiques o solucions per imitació del que funciona en un altre centre. Tenim el convenciment que el 
canvi requereix, abans que res, revisar el per a què treballa l'escola (propòsit) i revisar el com ho fa 
(pràctiques d'aprenentatge). Per això, durant aquests primers mesos del programa, el que faran els 
centres d'Escola Nova 21 se centrarà bàsicament en compartir amb la comunitat educativa aquest 
treball de revisió de la visió de centre, del qual són part l'elaboració de l'eina d'autodiagnosi i l’informe.  

L’informe us donarà una imatge aproximada de com està el vostre centre en relació a l'horitzó comú, i 
us ajudarà a obrir el debat dels pròxims mesos a partir del qual us marcareu els reptes que us perme-
tran avançar. Tant els centres que ja tenen camí recorregut en l'adopció conscient d'un propòsit com-
petencial, en posar l'infant al centre de l'aprenentatge, i en l'ús del treball globalitzat i de l’avaluació 
formativa, com els que estan treballant per avançar-hi, tenen reptes a plantejar-se. 

Per començar el camí de transformació és imprescindible desenvolupar un sentiment d’urgència i 
necessitat de canvi. El sentit d’urgència ajudarà a despertar la motivació inicial per posar en marxa el 
procés de canvi. És a través del diàleg i l’intercanvi d’idees que la urgència pot començar a desenvolu-
par-se de manera honesta i convincent en la comunitat educativa. 

Cal ser conscients i valorar què ja s’està fent bé i el camí recorregut �ns ara pel vostre centre educatiu, 
al mateix temps que ser conscients de les àrees de millora i que sentiu la urgència d’aquesta necessitat 
de canvi. 

Quan llegiu l’informe, és també important tenir present el marc d’escola avançada, tot recordant la 
preeminència del propòsit i les pràctiques, ja que l’avaluació i l’organització serveixen per donar 
suport als dos eixos principals.

Què ens aporta l’informe de l’eina d’autodiagnosi? 
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Recordeu també que en l’informe hi ha quatre apartats que aporten informació: el resum grà�c de 
l’autodiagnosi, l’anàlisi detallada de les respostes del qüestionari, l’anàlisi dels condicionants del centre 
que obstaculitzen desenvolupar el propòsit i les pràctiques educatives més adequades i, �nalment, les 
respostes obertes al qüestionari.

Pel que fa a l’anàlisi detallada de les respostes del qüestionari, la combinació d'indicadors consistents 
(o adequats) amb el marc d’escola avançada i el percentatge que els ha identi�cat com a propis del 
centre, mostra que el procés de canvi cap al marc comú podria signi�car, en uns casos, més aviat un pla 
de revisió i millora del centre i, en d’altres, una transformació més disruptiva. L'eina us ha de servir justa-
ment per poder abordar la re�exió, per a cada aspecte que considereu rellevant, sobre en quin punt us 
trobeu i on voldríeu arribar. Això és el que us haurà de permetre encetar el debat per dissenyar el 
procés de canvi.
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Una proposta concreta de dinàmica per treballar amb el claustre.

Material necessari:

 - Canó projector, pantalla, ordinador i altaveus.
 - Mural de paper d’embalar de 5 metres.
 - Post-its.
 - Gomets de color vermell i verd. 

Temps: 120 minuts.

Distribució de l’espai:

Distribuirem l’espai en grups de treball de 5-8 persones.

Proposem dur a terme la dinàmica re�exiva en una reunió de claustre, comptant amb la presència de 
tot el professorat del centre. 

En els centres d'educació infantil, primària i/o secundària l’equip impulsor escollirà, depenent de la 
grandària del centre, si fer aquesta dinàmica de manera global (tot el claustre en una mateixa dinàmi-
ca) o bé dividir l'anàlisi per etapes educatives (dos claustres diferents).

Si l’equip impulsor ho creu convenient, la dinàmica proposada es podrà dur a terme en diferents 
reunions de cicle o altres agrupacions del professorat del centre i, posteriorment, trobar un espai o 
canal adequat per posar en comú les conclusions de les diferents reunions. 

DINÀMICA a realitzar amb el claustre
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En acabar aquesta dinàmica: 

1. El claustre haurà identi�cat les fortaleses i les àrees de millora del centre en relació als quatre eixos 
del marc d’escola avançada i haurà analitzat les causes, potencialitats i barreres, que expliquen els 
punts forts i les àrees d’oportunitat que té el centre.

2. El claustre compartirà una interpretació dels resultats de l’informe del qüestionari d’autodiagnosi 
que contempla tant els aspectes on hi ha hagut acord com aquells en què hi ha discrepàncies. 

3. El claustre prendrà consciència de la necessitat de canvi i de la urgència d’afrontar els reptes que 
això suposa. 

Objectiu de la dinàmica 

Treball previ 

Abans de dur a terme la dinàmica amb el claustre, cal haver seguit els següents passos:

1. La direcció del centre genera l’informe d’autodiagnosi i l’envia a l’equip impulsor.

2. L’equip impulsor llegeix detingudament l’informe d’autodiagnosi i fa una primera valoració dels 
resultats del centre, identi�cant les principals fortaleses i àrees de millora que posa de manifest l’infor-
me per a cadascun dels eixos. 

3. S’envia a tot el claustre:
 - l’informe d’autodiagnosi
 - l’annex (treball previ per al professorat) que trobareu a l’última pàgina d’aquest document.

4.  Es convoca el professorat el dia/hora �xat per a la dinàmica de re�exió.
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L’equip impulsor haurà preparat també un mural gran (aprox. 5 metres de llargada) amb l’estructura 
mostrada a sota, el qual servirà per compartir les idees del claustre durant la sessió:

EIX 1: 
PROPÒSIT

EIX 2: 
PRÀCTIQUES

EIX 3: 
AVALUACIÓ

EIX 4: 
ORGANITZACIÓ

Fortaleses i 
potencialitats

Àrees 
d’oportunitat 
i barreres

Àrees 
d’oportunitat 
i barreres

Fortaleses i 
potencialitats

Fortaleses i 
potencialitats

Àrees 
d’oportunitat 
i barreres

Fortaleses i 
potencialitats

Àrees 
d’oportunitat 
i barreres
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Desenvolupament pas a pas

Obertura (5 min) 

L’equip impulsor, després de donar la benvinguda al claustre, explica als participants els objectius de 
la dinàmica i els escriu a la pissarra/mural per tal de tenir-los presents durant tota la sessió. 

S’obre la sessió transmetent les següents idees: 

En primer lloc, agrair l'esforç i la feina feta per part de tot el professorat del centre contestant 
l'informe d'autodiagnosi. 

L’informe ens dóna una imatge aproximada de com està el nostre centre en relació a l'horitzó 
comú, i ens ajudarà a obrir el debat dels pròxims mesos a partir del qual ens marcarem els reptes 
que ens permetran avançar. 

Hem de ser conscients i valorar el que ja estem fent bé i el camí recorregut �ns ara pel nostre 
centre, així com l’experiència acumulada dels docents del centre, al mateix temps que hem de 
ser conscients de les nostres àrees de millora i sentir la urgència d’aquesta necessitat de canvi. 

Mirem-nos els resultats de l’informe, doncs, com un instrument a partir del qual començar a 
obrir aquest debat i re�exió conjunta. 

S’indica la necessitat d’aconseguir un alt nivell de participació i es convida a mantenir un clima 
amable, distès i assertiu durant la sessió. 

 

Autodiagnosi: necessitat 
i oportunitat de canvi

Presentació de l’estructura de l’informe (15 min) 

Es presenta l’estructura de l’informe, organitzat al voltant dels quatre eixos del marc d’escola avançada. 
Podeu trobar la descripció detallada d’aquesta estructura a la pàgina 8 de l’informe. 

Si es considera oportú, podeu recordar els quatre eixos del marc d’escola avançada:
 Eix 1: Propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida. 
 Eix 2: Pràctiques d’aprenentatge basades en el coneixement existent de com les persones  
 aprenen. 
 Eix 3: Avaluació competencial i global, amb mecanismes formatius que contribueixen a les  
 pràctiques d’aprenentatge. 
 Eix 4: Organització autònoma i oberta, capaç d’autore�exionar i d’actualitzar-se. 

Després d’explicar l’estructura de l’informe es projecta el grà�c de resum general (o si es prefereix, els 
grà�cs del resum per etapes educatives).
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Activitat 1 (10 minuts) 

Iniciarem la sessió amb algunes preguntes obertes per trencar el gel i obrir el debat: 

 En quin punt ens trobem com a centre en el camí de progrés cap a l’horitzó comú del   
 marc d’escola avançada? 
 Què ens diu al respecte l’informe d’autodiagnosi que hem llegit prèviament? 
 Quina ha estat la primera impressió en llegir l’informe? 
 En quins eixos tenim fortaleses i àrees oportunitat clares? 
 Quines són aquestes fortaleses i àrees d’oportunitat? 

Totes les respostes a les preguntes es van recollint per escrit al mural de forma que quedin distribuïdes 
en quatre espais diferents que corresponen als quatre eixos del marc d’escola avançada. Dins de cada 
espai s’escriuen les fortaleses i oportunitats que els i les participants van dient.
Les respostes similars s’engloben en una de sola (posant un punt o una creueta al costat, per exemple).

 
 

12



Autodiagnosi: necessitat 
i oportunitat de canvi

Amb aquesta primera activitat centrem i enfoquem el grup de participants. No hem de fer una valora-
ció minuciosa, tan sols pretenem obtenir una mirada general col·lectiva, animar la participació i pren-
dre consciència dels punts clau que l’informe presenta.

Activitat 2 (60 minuts) 

La primera activitat haurà servit per animar la participació i, amb els ànims estimulats, ens endinsem 
en la qüestió central:

Quines fortaleses i oportunitats té el nostre centre 
i quines causes impulsen o frenen 

que el centre s’apropi a l’horitzó comú del marc d’escola avançada?

Per respondre aquesta pregunta procedirem a fer una anàlisi eix per eix: 

a) Començarem per l’eix 1: Propòsit

El primer eix (Propòsit) inclou dos àmbits: 

 - Àmbit 1: Assoliment del propòsit (preguntes 1 a 9)
 - Àmbit 2: El propòsit i la pràctica educativa (preguntes 10 a 13)

Cada grup disposa de 8 minuts per �xar-se en el primer eix, debatre i escollir:

 - Les 2 principals fortaleses o potencialitats en relació al primer eix. 
 - Les 2 principals àrees d’oportunitat o barreres en relació al primer eix. 

Donarem la indicació de ser concrets en la identi�cació d’aquestes fortaleses, potencialitats, àrees 
d’oportunitat o barreres. Exemple: una barrera pot ser que en el nostre centre no tenim prou temps 
per a la re�exió compartida entre els docents de les diferents etapes. 

Notem que l’anàlisi i la priorització de les principals fortaleses, potencialitats, àrees d’oportunitat i 
barreres ja s’haurà dut a terme, de manera individual, en el treball previ que l’equip impulsor haurà 
enviat al claustre, per la qual cosa el temps de debat servirà únicament per posar en comú amb els 
companys/es les idees d’aquest treball previ.

Cada grup escriurà aquestes idees en 4 post-its diferents. 

Un cop fet aquest treball i passats 8 minuts des de l’inici, el grup situarà els post-its en el mural que 
l’equip impulsor haurà preparat i llegirà en veu alta els post-its que ha escrit. L’equip impulsor ajudarà 
a distribuir adequadament els post-its i agrupar les repeticions i coincidències.  

l
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Un cop tots els grups han enganxat i llegit els seus post-its, l’equip impulsor pot fer una valoració gene-
ral sobre aquells punts on hi ha més acord o desacord i fer una breu síntesi de les conclusions princi-
pals d’aquest eix. 
 
b) Continuarem amb l’eix 2: Pràctiques d’aprenentatge

El segon eix (Pràctiques) inclou deu àmbits. Recomanem centrar-nos en aquells àmbits més rellevants 
per a prioritzar les fortaleses o potencialitats i les àrees d’oportunitat o barreres.

 - Àmbit 3: Ordenació i temporització (preguntes 14 a 17)
 - Àmbit 4: Seqüències didàctiques (preguntes 18 a 26)
 - Àmbit 5: Seqüències dels continguts competencials (preguntes 27 a 36)
 - Àmbit 6: Relacions interpersonals (preguntes 37 a 44)
 - Àmbit 7: Ordenació social de l’aula (preguntes 45 a 50)
 - Àmbit 8: Espais educatius (preguntes 51 a 54)
 - Àmbit 9: Gestió del temps (preguntes 55 a 58)
 - Àmbit 10: Recursos didàctics (preguntes 59 a 62)
 - Àmbit 11: Organització i presentació dels aprenentatges (preguntes 63 a 66)
 - Àmbit 12:  Activitats de centre (preguntes 67 a 77)

El grup de treball disposarà de 15 minuts per identi�car:

 - Les 3 principals fortaleses o potencialitats en relació al segon eix. 
 - Les 3 principals àrees d’oportunitat o barreres en relació al segon eix. 

Un cop fet aquest treball, el grup situarà els post-its en el mural que l’equip impulsor haurà preparat i 
llegirà en veu alta els post-its que ha escrit. L’equip impulsor ajudarà a distribuir adequadament els 
post-its i agrupar les repeticions i coincidències.

Un cop tots els grups han enganxat i llegit els seus post-its, l’equip impulsor pot fer una valoració gene-
ral sobre aquells punts on hi ha més acord o desacord i fer una breu síntesi de les conclusions princi-
pals d’aquest eix. 

c) Acabarem amb els eixos 3 i 4: Avaluació i Organització 

L’eix 3 (Avaluació) inclou dos àmbits:
 - Àmbit 13: Seguiment de l’alumnat (tutorització) (preguntes 78 a 82)
 - Àmbit 14: Avaluació (preguntes 83 a 92)

L’eix 4 (Organització) inclou dos àmbits:
 - Àmbit 15: Desenvolupament professional dels docents (preguntes 93 a 100)
 - Àmbit 16: Organització escolar (preguntes 101 a 114)
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El grup de treball disposarà de 12 minuts per identi�car:

 - Les 3 principals fortaleses o potencialitats en relació al tercer i quart eix. 
 - Les 3 principals àrees d’oportunitat o barreres en relació al tercer i quart eix. 

Un cop fet aquest treball, el grup situarà els post-its en el mural que l’equip impulsor haurà preparat i 
llegirà en veu alta els post-its que ha escrit. 
L’equip impulsor ajudarà a distribuir adequadament els post-its i agrupar les repeticions i coincidèn-
cies.

Un cop tots els grups han enganxat i llegit els seus post-its, l’equip impulsor pot fer una valoració gene-
ral sobre aquells punts on hi ha més acord o desacord i fer una breu síntesi de les conclusions princi-
pals d’aquest eix. 

d) Finalment tindrem una mirada conjunta als quatre eixos que hem analitzat: propòsit, 
pràctiques, avaluació i organització

Tot el claustre dedicarà 5 minuts a observar el conjunt del mural i llegir els post-its. Per fer-ho podem 
aixecar-nos per tal de situar-nos davant del mural, a peu dret.
Observem les idees més coincidents i els eixos en els quals hi ha més discrepàncies. 
Serà un moment de re�exió individual i en silenci. 

Activitat 3 (20 minuts) 

Es donarà a cada participant 3 gomets verds i 3 gomets vermells. 

El dinamitzador/ora demana als participants que, un cop contemplat i valorat el mural, facin una tria 
concreta prioritzant:

 a) Les fortaleses del nostre centre de les quals ens sentim més orgullosos (gomets verds).
 b) Els aspectes que ens fan sentir més urgència per al canvi (gomets vermells). 

Cada participant podrà repartir els tres gomets verds/vermells segons el seu criteri. Fins i tot acumular 
els tres gomets en una mateixa categoria.

Es dóna un temps per situar els gomets i �nalment el dinamitzador/ora fa un resum de les prioritats 
que emergeixen un cop fetes les tries pels participants.
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Finalització de la sessió (10 minuts)  

Al tancament de la sessió, el facilitador/a transmetrà els següents missatges importants: 

Per acabar, es demana als participants que diguin com han viscut la sessió, quins sentiments han 
tingut i què s’emporten (aprenentatges, sensacions, etc.). 

Resultat �nal

En �nalitzar la sessió tindrem un mural corresponent als quatre eixos del marc d’escola avançada que 
contindrà la interpretació compartida del resultat de l’autodiagnosi amb les fortaleses, oportunitats, 
potencialitats i barreres que el claustre haurà posat en comú. Aquest producte �nal serà fruit d’una 
tasca de re�exió i debat conjunt del claustre. 

L’equip impulsor pot redactar un document sintetitzant les idees del mural, per tal de tenir present el 
resultat obtingut en aquesta dinàmica a mesura que avanci el procés de canvi en el centre. 

1) Hem de valorar les fortaleses que tenim com a centre, el treball, l'esforç i els resul-
tats que hem obtingut �ns ara. L'experiència acumulada de tots nosaltres és un 
gran valor que tenim i hem de celebrar i valorar. 

2) Adonar-nos dels aspectes a millorar crea un sentit d'urgència que és el motor del 
canvi. 

3) El procés de canvi, que ens permetrà acostar-nos més a l'horitzó comú del marc 
d'escola avançada, comença amb l'eix del PROPÒSIT. Per tant, durant aquest curs 
estarem centrats en aquest eix. No hem de tenir pressa per començar a implemen-
tar i canviar pràctiques, ara hem de posar el focus en el propòsit.

16



Autodiagnosi: necessitat 
i oportunitat de canvi

Compartim més enllà del nostre centre  

Escola Nova 21 pretén contribuir que la societat prengui consciència sobre la necessitat de transfor-
mar el sistema educatiu català, i els centres educatius adherits al programa, de forma individual, esde-
venen agents clau per aconseguir-ho.

Per aquesta raó, des del programa Escola Nova 21 s’incentiva a comunicar i ampliar el debat i les 
re�exions sorgides a través de la dinàmica més enllà del centre, mitjançant la xarxa digital de docents 
d’Escola Nova 21 (http://xarxaescolanova21.cat), les xarxes socials (amb el hashtag #escolanova21) i 
els propis mitjans del centre educatiu, com el taulell d’anuncis, el butlletí o la pàgina web del vostre 
centre.

Algunes idees sobre elements a compartir més enllà del propi centre educatiu són:
 - Fotogra�es i vídeos que facin visibles la re�exió al centre.
 - Idees i re�exions sorgides durant la dinàmica.
 - Noves metodologies de desenvolupament de la dinàmica proposada.

Compartir alguns dels elements anteriors faran visible el canvi al centre i, a més, enriquiran i aporta-
ran coneixement a altres centres educatius en procés de canvi. Així doncs, l’equip impulsor pot 
pensar de quina manera es compartirà el procés i el resultat de la dinàmica més enllà del propi centre 
educatiu per contribuir i enriquir aquest moviment de transformació del sistema educatiu català.
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Annex: Treball previ per al professorat

EIX 1: 
PROPÒSIT

EIX 2: 
PRÀCTIQUES

EIX 3: 
AVALUACIÓ

EIX 4: 
ORGANITZACIÓ

Fortaleses i 
potencialitats

Àrees 
d’oportunitat 
i barreres

Àrees 
d’oportunitat 
i barreres

Fortaleses i 
potencialitats

Fortaleses i 
potencialitats

Àrees 
d’oportunitat 
i barreres

Fortaleses i 
potencialitats

Àrees 
d’oportunitat 
i barreres

El treball previ a realitzar abans de la dinàmica d’anàlisi de l’informe de l’eina d’autodiagnosi consisteix en: 
a) Llegir l’informe posant especial atenció a les pàgines del resum grà�c i l’anàlisi dels condicionants del centre.
b) Després de la lectura, segons la teva opinió personal, identi�car:
 - Les 3 principals fortaleses o potencialitats de cada eix. 
 - Les 3 principals àrees d’oportunitat o barreres de cada eix. 



Autodiagnosi: 
necessitat i 
oportunitat 
de canvi


