
XARXA LOCAL XXXXXXX
TROBADA

#escolanova21
#XarxesLocalsEN21



Incloure el títol del tema general en la diapositiva

Reflexió sobre el tema general
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Dins del doble propòsit de les xarxes, la dinàmica sobre el Tema 
general està més centrada en generar coneixement sobre la 
direcció del canvi, concretament en relació al tema que s’hagi triat 
per treballar a la xarxa.

Plantejament 
de curs tema general

tema general

tema general

tema general

Intercanvi PdC

Intercanvi PdC

Intercanvi PdC

8aT 9aT 10aT 11aT 12aT

Intercanvi PdC

Acompanyar els processos de canvi dels 
centres que formen la xarxa (com arribar-hi)

tema general

Generar coneixement i inspirar sobre la 
direcció del canvi (cap a on anar)
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GAP

Com hauria de ser 
en un entorn 

d’aprenentatge?

Com és en el 
nostre entorn 

d’aprenentatge?

Aquesta diapositiva permet explicar quina és la finalitat de l’espai 
de Reflexió sobre el tema general que ja vam iniciar en la novena 
trobada.

L’esquema general que seguirem a l’hora de reflexionar sobre 
qualsevol tema general sempre és el mateix:
1. Generarem el nostre model sobre com creiem que hauria de 

ser el tema general en un entorn d’aprenentatge alineat amb 
el marc d’escola avançada. (CAP A ON ANEM)

2. Analitzarem de forma crítica com es dóna el tema general en 
el nostre centre. (ON SOM)

3. Prendrem consciència del GAP que hi ha entre com hauria 
de ser i com és en realitat en el nostre centre. (NECESSITEM 
CANVIAR)

4. Pensarem en xarxa com podem avançar cap al “com hauria 
de ser”. (QUÈ PODEM FER PER AVANÇAR)

Totes aquestes passes, a nivell de dinamització, es poden dividir 
en tres mòduls diferenciats, i a cada trobada es pot decidir quins 



es volen treballar.
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GAP

Com hauria de ser en 
un entorn 

d’aprenentatge?

Com és en el nostre 
entorn 

d’aprenentatge?

mòdul 3 - possibilitatmòdul 2 - gap mòdul 1 - direcció
què? Com? temps?

Tria de 3 criteris de la rúbrica Per grups 15’

Identificació de fets 
observables Per grups 20’

Representació en un entorn 
d’aprenentatge Per grups 20’

Espai de crítica constructiva Plenari 30’

Total aprox. 85’

què? Com? temps?

FETS OBSERVABLES AL CENTRE Per centres 10’

Representació del centre Per centres 20’

Espai de crítica 
constructiva

Per grups 30’

3 reptes prioritaris del 
centre

Per centres 10’

Exposició dels reptes i tria 
dels reptes de la xarxa Plenari 20’

Total aprox. 90’

què? Com?  temps?

Roda de centres Plenari 60’

Palanques, bones 
pràctiques i recursos Per grups 20’

Posada en comú Plenari 20’

Total aprox. 100’

DIAPOSITIVA DE LA JORNADA DE DINAMITZADORS QUE NO CAL QUE ESTIGUI A 
LA TROBADA DE XARXA. LA PODEU TREURE!

TOTES LES DIAPOSITIVES QUE PORTIN EL “KEEP CALM AND FACILITATE” SÓN 
PER AJUDAR-VOS EN LA FACILITACIÓ DE LA TROBADA, PERÒ NO TENEN 
PERQUÈ ESTAR INCLOSES A LA PRESENTACIÓ DELS CENTRES



Objectius

Els objectius de la Reflexió sobre el tema general, seguint el 
plantejament conceptual anterior, recollirien els que ens marcàvem 
a la trobada anterior, concretant una mica més la part de generació 
de coneixement segons els tres grans blocs del tema general: 
(veure diapos següents)

Podeu passar el conjunt de les diapositives corresponents als 
objectius, o bé projectar directament la darrera.
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objectiu del mòdul 1 - direcció:
Debatre i reflexionar sobre quina ha de ser la referència conceptual i pràctica del 

tema general

Com hauria de ser en un 
entorn d’aprenentatge?



8

objectius del mòdul 2 - gap:
Prendre consciència del “gap” que hi ha entre la referència construïda i la pròpia realitat del centre

Identificar els principals reptes que el propi centre té en relació al tema general

GAP

Com hauria de ser en un 
entorn d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?
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objectiu del mòdul 3 - possibilitat:
Crear coneixement sobre com fer front als reptes

GAP

Com hauria de ser en un 
entorn d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?
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objectius transversals:
Trobar potencialitats a la rúbrica com a eina de fonamentació pedagògica

Enriquir processos de reflexió pedagògica del centre

GAP

Com hauria de ser en un 
entorn d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?



11

GAP

Com hauria de ser en un 
entorn d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?

objectius del procés de reflexió:
● Debatre i reflexionar sobre quina ha de ser la referència conceptual i pràctica del tema general.

● Prendre consciència del “gap” que hi ha entre la referència construïda i la pròpia realitat del centre.

● Identificar els principals reptes que el propi centre té en relació al tema general.

● Crear coneixement sobre com fer front als reptes.

● Trobar potencialitats a la rúbrica com a eina de fonamentació pedagògica.

● Enriquir processos de reflexió pedagògica del centre.

Els objectius del conjunt del procés de reflexió sobre el tema triat 
serien els que es mostren a la diapositiva.

Els quatre primers són objectius finalistes, associats al treball dels 
continguts relacionats amb el tema general. En funció del mòdul 
que es tracti es fa més èmfasi en un o altre objectiu.

Els dos darrers objectius són transversals, estan associats a la 
metodologia del procés de reflexió i a la Rúbrica com a recurs de 
referència.
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GAP

Com hauria de ser 
en un entorn 

d’aprenentatge?

Com és en el 
nostre entorn 

d’aprenentatge?

mòdul 3 - possibilitatmòdul 2 - gap mòdul 1 - direcció

EN AQUESTA TROBADA ENS CENTRAREM EN :

Aquesta diapositiva permet concretar i compartir en quin mòdul 
ens centrarem a l’hora de tractar el tema general

ATENCIÓ: el quadrat groc que encercla el “mòdul 1 direcció” 
serveix per indicar el mòdul que voleu treballar durant la trobada, 
per tant l’heu de desplaçar al títol del mòdul que hagueu decidit 
tractar.



Dinamització

A continuació es presenta la dinamització de cada una de les part 
de la dinàmica. 

Podeu seleccionar aquelles diapositives que voleu treballar a la 
trobada i esborrar-ne la resta.
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objectiu
Debatre i reflexionar sobre quina ha de ser la referència conceptual i pràctica 

del tema general

Mòdul 1: direcció

El dinamitzador introdueix l’objectiu del mòdul. Compte! Tal com 
s’indica a l’objectiu, es tracta de debatre i reflexionar sobre quina 
hauria de ser la referència, no de construir-la. No seria realista 
pensar que a través de trobades de xarxa podem construir la 
referència sobre com ha de ser el Tema general (sigui quin sigui), 
per això el valor estarà en la conversa i la reflexió que generem a 
través de la dinàmica.

El Mòdul 1 - Direcció, es divideix en 4 fases.

Podeu fer servir aquestes targes de rols durant la dinàmica per 
facilitar el bon funcionament dels grups.

https://drive.google.com/open?id=0B4C6N8C0ufkJalhwSnpsQUkzdlRBX1V1OUJYcXhjWjlzSWdR
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GAP

Com hauria de ser en un entorn 
d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?

Quins són els criteris de la rúbrica (fins a 3) que creiem que tenen 
més relació amb el tema general?

Fase 1 - 15’, distribució per grups.

El dinamitzador:
1. Demana als participants que s’agrupin formant 

aproximadament 3 grups. Les persones d’un mateix centre 
és preferible que estiguin en grups diferents.

2. Planteja la qüestió general inscrita a la diapositva a debatre 
en els grups.

Nota 1: si el dinamitzador ho va demanar com a tasca 
de preparació de la trobada, pot ser que alguns 
participants ja hagin identificat els criteris i, per tant, 
serà qüestió de posar-los en comú amb la resta de 
companys. 
Nota 2: s’aconsella que els participants parteixin de la 
part de la Rúbrica que conté una visió general sobre 
tots els criteris per seleccionar-ne els 1, 2 o 3 que 
creuen que tenen més relació amb el tema general. Si 
hi ha dubtes, els participants poden entrar a la 
descripció dels criteris, però no cal entrar a les 



evidències, preguntes orientadores ni estadis.
Nota 3: si el dinamitzador percep o sap que els 
participants s’han introduït poc a la Rúbrica, s’aconsella 
que demani la relació amb només 1 criteri.



18

GAP

Com hauria de ser en un entorn 
d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?

Què hauríem de poder observar en un entorn d’aprenentatge si el 
tema general està ben desenvolupat?

El darrer estadi de desenvolupament dels 
3 criteris que hem triat de la rúbrica ens 
pot ajudar? Com es tradueix a la pràctica?

Fase 2 - 20’, distribució per grups.

En els mateixos grups que a la Fase 1, el dinamitzador demana als 
participants que reflexionin sobre la qüestió plantejada. El resultat 
d’aquesta fase és una llista de fets observables que quan algú 
accedeix a un entorn d’aprenentatge on el tema general està ben 
desenvolupat podria observar (ex. els infants estan agrupats o 
treballen individualment? Què fan les famílies? Els docents 
treballen en grup? Com són els espais?, etc.).

El darrer estadi de la Rúbrica dels criteris triats pot ajudar a 
identificar els fets observables, però és rellevant que els 
participants vagin més enllà de la Rúbrica. És possible que hagin 
portat documents de fonamentació sobre el tema general o que 
tinguin coneixements sobre com s’hauria de donar el tema general, 
més enllà d’allò que aporti la Rúbrica.

Material:
El dinamitzador pot repartir la plantilla dels fets observables per 

https://drive.google.com/open?id=1pwnY8-dt1LU4039GhRrZ06Rqpk4ZGNGMYEO21sRzrZw


facilitar la dinàmica als participants. Recorda que pot ser rellevant 
que recullis aquesta plantilla de cada grup per després poder fer un 
bon retorn de la trobada! En concret, aquesta plantilla serà 
especialment rellevant per al Mòdul 2 de la dinàmica.
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GAP

Com hauria de ser en un entorn 
d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?

Representem un entorn d’aprenentatge on creiem que el tema 
general està ben desenvolupat!

Aneu més enllà dels fets observables que 
hagueu considerat prioritaris!

Fase 3 - 20’, distribució per grups.

En els mateixos grups que a les fases 1 i 2, el dinamitzador 
demana als participants que representin (dibuix, escrit, mapa 
conceptual, etc.) un entorn d’aprenentatge on el Tema general 
estigui ben desenvolupat. Per fer-ho, demana que es fixin en els 
fets observables que han determinat a la fase 2. 

Material:
El dinamitzador pot repartir la plantilla de la representació per 
facilitar la dinàmica als participants. Recorda que pot ser rellevant 
que recullis aquesta plantilla de cada grup per després poder fer un 
bon retorn de la trobada!

https://drive.google.com/open?id=1xlB_OIo8R9ht9d96w0zc8Gp5RGsCCbgLRwtv6GQ5PB0
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GAP

Com hauria de ser en un entorn 
d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?

Espai de crítica constructiva
Què trobem a faltar a les representacions? Què queda ben representat?

Fins a quin punt les representacions 
tenen en compte els fets observables que 

hem considerat més rellevants?

Fase 4 - 30’, en plenari.

En plenari, cada grup explica a la resta com han representat 
l’entorn d’aprenentatge de la fase 3. Els grups que escolten, per fer 
la crítica constructiva al grup que presenta, poden fer preguntes 
relacionades amb els fets observables que ells han identificat a la 
fase 3. 

La dinàmica acaba quan tots els grups han presentat i han rebut 
feedback.



objectiu
Debatre i reflexionar sobre quina ha de ser la referència 

conceptual i pràctica del tema general

Mòdul 1: direcció

què? Com? quant de temps?

Tria de 3 criteris de la rúbrica Per grups 15’

Identificació de fets 
observables Per grups 20’

Representació en un entorn 
d’aprenentatge Per grups 20’

Espai de crítica constructiva Plenari 30’

Total aprox. 85’

Diapositiva resum de la dinamització del mòdul 1. DIAPOSITIVA DE LA JORNADA DE 
DINAMITZADORS QUE NO CAL QUE ESTIGUI A LA TROBADA DE XARXA. LA 
PODEU TREURE!



20

objectius
Prendre consciència del “gap” que hi ha entre la referència construïda i la pròpia realitat del centre

Identificar els principals reptes que el propi centre té en relació al tema general

Mòdul 2: gap

GAP

El dinamitzador introdueix els objectius del mòdul.

El Mòdul 2 - Gap, es divideix en 5 fases.

Podeu fer servir aquestes targes de rols durant la dinàmica per 
facilitar el bon funcionament dels grups.

https://drive.google.com/open?id=0B4C6N8C0ufkJalhwSnpsQUkzdlRBX1V1OUJYcXhjWjlzSWdR


21

Què observem respecte el tema general en un entorn d’aprenentatge 
del nostre centre?

GAP

Com hauria de ser en un entorn 
d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?

identifiquem evidències sobre com es 
reflecteix (o no prou) el tema general 

als entorns d’aprenentatge!

La sinceritat de l’ocell és el seu vol...

Fase 1 - 10’, distribució per centres.

El dinamitzador demana als participants que s’agrupin per centres. 
Posteriorment, planteja la pregunta de reflexió. Cal que els 
participants tinguin una mirada crítica sobre el seu propi centre a 
l’hora de debatre sobre la qüestió plantejada!

El resultat d’aquesta fase és una llista de fets observables que 
quan algú accedeix a un entorn d’aprenentatge del propi centre 
podria observar (ex. els infants estan agrupats o treballen 
individualment? Què fan les famílies? Els docents treballen en 
grup? Com són els espais?, etc.).

Material:
El dinamitzador pot repartir la plantilla dels fets observables per 
facilitar la dinàmica als participants.

https://drive.google.com/open?id=1Tkwsf7ClpH6Vxepu11p-5_rsO2xgaSTvnAdnD1oVsJA
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GAP

Com hauria de ser en un entorn 
d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?

Representem el nostre centre pel que fa al tema general. Què s’hi pot 
observar?

Podem representar els punts forts del 
centre pel que fa al tema general, però 

també aquells aspectes que sabem que hem 
de millorar!

La sinceritat de l’ocell és el seu vol...

Fase 2 - 20’, distribució per centres.

El dinamitzador demana als participants que representin (dibuix, 
escrit, mapa conceptual, etc.) un entorn d’aprenentatge del seu 
centre pel que fa al Tema general. Per fer-ho, demana que es fixin 
en els fets observables que han determinat a la fase 1. 

Material:
El dinamitzador pot repartir la plantilla de la representació per 
facilitar la dinàmica als participants.

https://drive.google.com/open?id=1v53S4oa4643WEBzuy_mLee87o6-QizqCqmWslPAYhxs
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Espai de crítica constructiva
Què trobem a faltar a les representacions considerant els fets 

observables identificats en el mòdul 1-direcció?

GAP

Com hauria de ser en un entorn 
d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?

Siguem constructius! :-)

Fase 3 - 30’, distribució per grups.

El dinamitzador:
1. Demana als participants que s’agrupin formant grups de 3-4 

persones. 
Les dues persones d’un mateix centre poden dividir-se (però 
aleshores caldrà que tinguin dues còpies de la representació 
que han fet del seu centre perquè cadascú se l’endugui al 
seu grup) o bé anar junts.

2. En els grups, cada centre podrà compartir amb la resta (si ho 
vol) la representació que ha fet, per tal de rebre feedback, el 
qual es basarà amb la qüestió general inscrita a la 
diapositiva.

Nota 1: El dinamitzador pot repartir un exemplar per 
grup del llistat de fets observables identificats sobre el 
model de referència elaborat en la primera part de la 
Reflexió sobre el tema general (mòdul 1 - Direcció), 
que servirà de pauta d’observació per a donar feedback 
a les representacions dels centres.

https://drive.google.com/open?id=1pwnY8-dt1LU4039GhRrZ06Rqpk4ZGNGMYEO21sRzrZw
https://drive.google.com/open?id=1pwnY8-dt1LU4039GhRrZ06Rqpk4ZGNGMYEO21sRzrZw


Nota 2: El dinamitzador pot fer èmfasi en el fet que la 
xarxa és un espai de confiança per a l’aprenentatge 
professional, per la qual cosa el feedback entre centres 
sempre ha de ser constructiu, basat sobretot en fer 
bones preguntes. Pot repartir, si ho considera, el recurs 
sobre El bon feedback.

https://drive.google.com/open?id=17nLXeWBJhz0_4EAgoZ23mc0R3DTrbc3PoHqcC7OD3U8
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GAP

Com hauria de ser en un entorn 
d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?

Quins són els 3 reptes més rellevants que tenim al centre pel que fa 
al tema general?

Quan més acotats siguin els reptes que 
identifiqueu, millor!

Fase 4 - 10’, distribució per centres.

Els representants d’un mateix centre es troben i comparteixen el 
feedback rebut en els diversos grups on hagin participat. A partir 
d’aquí, determinen 3 reptes que creuen que són prioritaris com a 
centres per a millorar respecte el tema general.
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GAP

Com hauria de ser en un entorn 
d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?

Del conjunt de reptes de tots els centres, quins són els reptes que 
considerem més rellevants com a xarxa?

Quan més acotats siguin els reptes que 
identifiqueu, millor!

Fase 5 - 20’, en plenari.

En plenari, cada centre explica a la resta els 3 reptes triats. Amb el 
conjunt dels reptes de tots els centres, es poden determinar els 
reptes més rellevants que comparteixen com a xarxa. Aquests 
reptes de xarxa són els que s’abordaran en el següent mòdul del 
procés de Reflexió sobre el tema general, Mòdul 3 - Possiblitat.

A l’hora de triar els reptes més rellevants es pot dur a terme una 
dinàmica de priorització, com la que hem dut a terme en altres 
trobades, per exemple:

- La de que cadascú reparteixi 100 punts entre totes les 
opcions.

- La de que cadascú agafa un repte i per parelles han de 
distribuir 7 punts entre els dos reptes de la parella, després 
se l’intercanvien i fan una nova ronda amb una nova parella. 
Es poden fer tantes rondes com es vulgui, però se’n 
recomana un mínim de 3.



objectius
Prendre consciència del “gap” que hi ha entre la referència construïda i la pròpia realitat del centre

Identificar els principals reptes que el propi centre té en relació al tema general

Mòdul 2: gap

què? Com? quant de temps?

FETS OBSERVABLES AL CENTRE Per centres 10’

Representació del centre Per centres 20’

Espai de crítica constructiva Per grups 30’

3 reptes prioritaris del centre Per centres 10’

Exposició dels reptes i tria dels 
reptes de la xarxa Plenari 20’

Total aprox. 90’

DIAPOSITIVA DE LA JORNADA DE DINAMITZADORS QUE NO CAL QUE ESTIGUI A 
LA TROBADA DE XARXA. LA PODEU TREURE!
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objectiu
Crear coneixement sobre com fer front als reptes

Mòdul 3: possibilitat

GAP

El dinamitzador introdueix els objectius del mòdul.

El Mòdul 3 - Possibilitat, es divideix en 3 fases.

Podeu fer servir aquestes targes de rols durant la dinàmica per 
facilitar el bon funcionament dels grups.

https://drive.google.com/open?id=0B4C6N8C0ufkJalhwSnpsQUkzdlRBX1V1OUJYcXhjWjlzSWdR
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GAP

Com hauria de ser en un entorn 
d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?

Roda de centres
Compartim la millor pràctica i/o recurs pel que fa al tema general!

Fase 1 - 60’, en plenari.

Espai d’exposició dels centres dels recursos i pràctiques que 
vulguin compartir amb la resta de centres sobre com aborden el 
tema general al seu centre.

Per a la preparació d’aquesta dinàmica, el dinamitzador haurà 
demanat als centres que portin preparada la seva millor 
pràctica/recurs pel que fa al tema general (o les 2 millors). Serà útil 
que, si és un material imprimible, el centre porti una còpia per a 
cada participant de la xarxa.
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GAP

Com hauria de ser en un entorn 
d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?

Tenint en compte els 3 reptes més rellevants de la xarxa…

Què podem aprofitar dels recursos i bones 
pràctiques presentats anteriorment?

● Quines són les principals palanques per fer-hi front?
● De quines bones pràctiques o recursos concrets disposem?

Fase 2 - 20’, distribució per grups.

El dinamitzador:
1. Demana als participants que s’agrupin formant 

aproximadament 3 grups. Les persones d’un mateix centre 
és preferible que estiguin en grups diferents.

2. En aquest punt, cal recuperar els reptes triats com a xarxa en 
el mòdul anterior, Mòdul 2 - Gap. 

3. Planteja la qüestió general inscrita a la diapositiva a debatre 
en els grups.

Nota 1: cada grup pot abordar un dels reptes o bé totes 
tres reptes alhora, segons com es consideri. 
Nota 2: Les palanques i bones pràctiques o recursos 
identificats es poden recollir en pòstits per a després 
penjar-los en un pòster general a l’hora de posar-ho en 
comú.

Material:
El dinamitzador pot repartir la plantilla de palanques i recursos per 

https://drive.google.com/open?id=1QhVLq_kE1xh6kXJ3jaDir6XuOroQkAqcoUE_z7gNQno


facilitar la dinàmica als participants. Recorda que pot ser rellevant 
que recullis aquesta plantilla de cada grup per després poder fer un 
bon retorn de la trobada!
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GAP

Com hauria de ser en un entorn 
d’aprenentatge?

Com és en el nostre entorn 
d’aprenentatge?

Posem-ho en comú!

Fase 3 - 20’, en plenari.

En plenari, cada grup exposa les palanques, i les bones pràctiques 
o recursos associats a la resta de grups. 



objectiu
Crear coneixement sobre com fer front als reptes

Mòdul 3: possibilitat

què? Com? quant de temps?

Roda de centres Plenari 60’

Palanques, bones pràctiques i 
recursos Per grups 20’

Posada en comú Plenari 20’

Total aprox. 100’

DIAPOSITIVA DE LA JORNADA DE DINAMITZADORS QUE NO CAL QUE ESTIGUI A 
LA TROBADA DE XARXA. LA PODEU TREURE!


