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En quin punt es troben els centres educatius? 

 S’han inscrit voluntàriament al programa després de fer una crida oberta per tal 
de formar-ne part. 

 Els directors de centre han assistit al visionat de la pel·lícula MLTS que es va 
organitzar per tal d’explicar quin era el propòsit del programa. 

 Han rebut l’Eina d’autodiagnosi, consistent en una enquesta dirigida a tots els 
docents del claustre que els serveixi per visualitzar la situació de les pràctiques 
del centre respecte de l'horitzó comú que compartim (marc d’escola avançada). 

 Han rebut una carta informant-los de la xarxa a la qual formen part, amb el 
Manifest de la xarxa annexat.  
 
 

Quins són els objectius de la trobada? 

 Que els centres educatius coneguin la raó de ser de la xarxa, els seus principis 
i als membres que la composen. 

 Que els centres educatius ajustin les expectatives que tenen sobre el programa 
Escola Nova 21. 

 Que els centres educatius prenguin consciència del que suposa un procés de 
canvi i ho associïn al propòsit del programa per als propers 3 anys. 

 Que els centres educatius sàpiguen com generar sentit d’urgència i com 
sensibilitzar al claustre sobre la necessitat de canvi i sobre el sentit del canvi. 
 

Quins són els continguts clau de la trobada? 

Sobre la xarxa i els membres que la composen: 
 Raó de ser de la xarxa. 
 Característiques principals de la resta de centres de la xarxa. 
 Rol del dinamitzador dins de la xarxa. 
 Principis de la xarxa (manifest). 

Sobre el programa Escola Nova 21: 
 El marc de l’escola avançada. 
 Pla de treball març-juliol. 

Sobre la gestió d’un procés de canvi: 
 Fases que composen la gestió d’un canvi. 
 Introducció a la fase de sensibilitzar sobre la necessitat i el sentit del canvi 

educatiu. 
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Quina és la programació de la trobada? 

 

Durada Què? 
Abans de 
començar 

Que els assistents es posin un adhesiu amb el seu nom i el del seu 
centre. Que signin una llista d’assistència. 

10’ Benvinguda 

30’ Dinàmica 1: “ens coneixem” 

70’ Dinàmica 2: “ajustem expectatives al programa EN21” 

20’ Cafè 

90’ Dinàmica 3: “per què necessitem fer un canvi educatiu?” 

10’ Precs i preguntes 

10’ Tancament i properes passes 
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Com es desenvoluparan cada una de les dinàmiques? 

Punt: BENVINGUDA 

Durada: 10’ 

Continguts clau: n. d. 

Desenvolupament: 

El dinamitzador dóna la benvinguda als centres, en clau 
emocional, tot transmetent l’entusiasme (i el vertigen) per l’inici 
d’aquest camí de tres anys de canvi educatiu i pel paper que 
jugarà la xarxa local d’aprenentatge col·laboratiu, de la qual els 
centres seran els protagonistes. 

Alhora, també es pot transmetre de quina manera el 
dinamitzador en aquesta xarxa jugarà un paper diferent al que 
els centres estan acostumats a veure (no donarà respostes, 
només actuarà com a facilitador). 

Amb l’objectiu de poder controlar els temps de la trobada, es pot 
explicar que al final de la sessió hi haurà uns minuts per 
plantejar dubtes generals i, alhora, després de la trobada els 
centres ompliran un qüestionari on podran expressar dubtes 
generals. 

Material: n.d. 
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Punt: DINÀMICA 1: “ENS CONEIXEM” 

Durada: 30’ 

Continguts clau: 
 Característiques principals de la resta de centres de la 

xarxa. 
 Rol del dinamitzador dins de la xarxa. 

Desenvolupament: 

Fase 1: reflexió per centre  10’ 

1. Es deixen 10’ perquè cada centre dibuixi un símbol que 
representi la seva escola. També caldrà que cada centre 
escrigui al paper on ha fet el dibuix 3 adjectius que 
descriguin el seu centre. 

2. Es projecta la pregunta del mentímeter, la resposta de la 
qual s’està configurant amb totes les escoles del 
programa (veure link més avall). 

3. Els centres educatius afegiran al mentimeter a través del 
seu telèfon mòbil els 3 adjectius que han triat, tot entrant 
a www.menti.com amb el codi 291206.  

 

Fase 2: posada en comú  15’ 

4. Passats els 10 minuts, cada centre exposa quin símbol 
ha dibuixat i per què. També explica per què ha triat els 
adjectius que ha triat. Per últim, aporta informació 
addicional sobre la seva escola que permeti a la resta de 
centres conèixer-lo més (número de línies, docents al 
claustre, ubicació, història...). (Cada centre té màxim dos 
minuts per explicar-se) 

5. Per últim, el dinamitzador explica quin símbol representa 
el seu rol i per què. 

 

Fase 3: conclusió de la dinàmica  5’ 

1. El dinamitzador destaca que la xarxa està formada per 
centres diferents (en volum d’alumnes, en història, en 
titularitat, etc.) però que alhora tenen un repte en comú: 
el canvi educatiu. 

 

Observacions: 

 Quan el dinamitzador explica la metàfora del seu rol, 
aquesta cal que estigui orientada a la idea que el 
dinamitzador vol generar dinàmiques i preguntes per a 
l’autoreflexió del grup, no pretén donar respostes. Una 
altra idea rellevant a transmetre és que el dinamitzador 
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rep la metodologia del programa Escola Nova 21. 
 Al final de la dinàmica, el dinamitzador pot recollir els 

símbols dibuixats pels centres amb els adjectius i els pot 
enganxar en un paper més gran. D’aquesta manera, 
tindrà un recull de com són els centres de la xarxa i ho 
podrà utilitzar en futures trobades de xarxa. 

 A l’hora de presentar el mentimeter global d’Escola Nova 
21, és rellevant que el dinamitzador aporti que la xarxa 
local pertany a un sistema de xarxes que agrupa a més 
de 400 centres educatius. 

 Per accedir al mentimeter vegeu link més avall 
 

Material: 

 Fulls de paper. 
 Retoladors per fer el dibuix. 
 Mentimeter preparat per afegir els adjectius. 
 Paper gran per enganxar els símbols i adjectius de 

centre (opcional). 
 
 
LINK MENTIMETER 
 
https://www.mentimeter.com/s/b40fe70c9029a35c8b8e702cad06cd26/527a377b3801 
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Punt: 
DINÀMICA 2: “AJUSTEM EXPECTATIVES AL PROGRAMA 
EN21” 

Durada: 70’ 

Continguts clau: 

 El marc de l’escola avançada. 
 Fases que composen la gestió d’un canvi. 
 Pla de treball març-juliol. 
 Raó de ser de la xarxa. 
 Principis de la xarxa (manifest). 

Desenvolupament: 

Fase 1: preparació  15’ 

1. És una dinàmica que es fa de forma individual, és a dir, 
si hi ha més d’una persona d’un mateix centre, la 
dinàmica la faran per separat. 

2. El dinamitzador projecta o escriu en una pissarra les 4 
preguntes que els participants hauran de respondre per 
alinear les seves expectatives amb el programa EN21 i 
les llegeix en veu alta: 

a. Quin canvi esperes que es doni al teu centre 
d’aquí a 3 anys?  

b. Què creus que és necessari perquè aquest canvi 
es doni? 

c. On estàs disposat a posar la teva energia en 
aquest procés de canvi? 

d. Com creus que la xarxa local d’aprenentatge 
col·laboratiu pot contribuir a aquest canvi? 

3. Els participants tenen 10’ per pensar i contestar totes les  
preguntes. Escriuran les seves respostes en les targetes 
amb les preguntes que prèviament el dinamitzador haurà 
repartit a cada participant. Cada targeta contindrà una 
sola resposta.  
 

Fase 2: trobades i agrupació de targetes  20’ 

4. Tots els participants s’aixequen i busquen una altra 
persona amb qui compartir les seves respostes.  

5. Quan les 2 persones han parlat sobre les seves 
respostes, pot ser que detectin que han donat respostes 
basades en un mateix concepte, encara que siguin 
referents a preguntes diferents. Si això es dóna, un dels 
participants les agafa i serà qui anirà agrupant totes les 
targetes que fan referència a aquell mateix concepte. 

6. Quan els 2 participants han acabat de compartir 
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respostes, busquen a una altra persona per repetir el 
mateix procés. 

7. Quan tots els participants ja han parlat amb la resta de 
participants, o bé quan han passat 20’, tots els 
participants tornen a seure. En aquest moment, hi haurà 
participants amb paquets de targetes que representen un 
mateix concepte. 

8. El dinamitzador reparteix post-its perquè els participants 
escriguin un post-it per cada paquet de targetes que 
tingui. 

 

Fase 3: associar conceptes al programa Escola Nova 21  
15’ 

9. En aquest moment, hi haurà penjats tres murals 
col·locats a parets diferents de la sala. El primer mural fa 
referència al marc de l’escola avançada, el segon fa 
referència a les diferents fases que conté un procés de 
canvi i el tercer mural fa referència als principis de les 
xarxes i dels seus participants. 

10. La persona que està dinamitzant l’activitat convida als 
participants a aixecar-se i analitzar què hi ha escrit als 
papers que formen els 3 murals amb l’objectiu de 
relacionar les respostes que tenen als post-its amb el 
seu contingut (marc de l’escola avançada, fases d’un 
procés de canvi i principis de la xarxa). Si tenien les 
respostes en targes, hauran de passar les idees claus a 
post-its per poder-los enganxar. 

11. Els participants aniran penjant els post-its que tinguin allà 
on considerin que més encaixen. 
 

Fase 4: conclusió de la dinàmica  10’  

Pel que fa al marc de l’escola avançada (mural 1): 

12. El dinamitzador convida els participants a fixar-se en el 
mural del marc de l’escola avançada: sobre quin dels 4 
elements del marc hi ha més post-its?, és a dir, què és el 
que inquieta més als centres?. El dinamitzador fa èmfasi 
en què l’objectiu principal ara i fins setembre és centrar 
la nostra atenció en el primer element: el propòsit 
educatiu (és on hi hauria d’haver més post-its, tot i que 
probablement no serà així). 
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Pel que fa a les fases d’un procés de canvi (mural 2): 

13. El dinamitzador explica que les fases que té un procés 
de canvi estan estudiades i són les 8 que han pogut llegir 
al mural. Aquestes són les fases per les que passarem 
durant aquests 3 anys de programa. 

14. Amb el suport de la diapositiva del pla de treball març-
setembre el dinamitzador destaca que: 

a. Des de la primera trobada fins a l’estiu estarem 
centrats en les 2 primeres fases: generar sentit 
d’urgència i crear l’equip impulsor del canvi. 

b. Que es portarà a terme una altra trobada de 
xarxa i l’escola d’estiu com a accions principals. 

c. Que els Kits que veuen a la diapositiva són 
recursos que Escola Nova 21 farà arribar als 
centres per poder treballar cada fase del procés 
de canvi a través de la xarxa digital. 

Pel que fa a les xarxes (mural 3): 

15. El dinamitzador explica que el darrer mural fa referència 
a quins són els principis de la xarxa local d’aprenentatge 
col·laboratiu i de les persones que hi participaran. 

16. També explica que tots aquests principis queden recollits 
al Manifest de la xarxa.  

17. El dinamitzador reparteix una còpia del Manifest de la 
xarxa a cada participant. 

18. Per últim, el dinamitzador pregunta als participants si 
creuen que falta algun principi que el Manifest hauria de 
contemplar i no contempla. 

 
Fase 5: Epíleg de la dinàmica  la presentació del 
programa  10’  

19. El dinamitzador projecta el vídeo elaborat per Escola 
Nova 21 que parla sobre el propòsit educatiu per tancar 
la dinàmica. 

Observacions: 

 És molt rellevant que els participants, encara que tinguin 
la sensació de no comprendre al detall el marc de 
l’escola avançada o les 8 fases del procés de canvi, 
estiguin tranquils. No és quelcom que hagin de 
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comprendre al detall el primer dia, aquests conceptes es 
treballaran amb més profunditat properament. 

 Les 8 fases del procés de canvi són les que planteja 
John Kotter, professor de Lideratge de la Harvard 
Business School. 

 És rellevant transmetre als centres educatius que no se 
seguiran les 8 fases de forma exacta. Les 8 fases ens 
aporten un marc d’anàlisi per saber què cal fer i 
assegurar que no oblidem res rellevant en la gestió del 
procés de canvi. 

 Si queda prou temps, el dinamitzador pot preguntar als 
participants si hi ha algun post-it que no han sabut ubicar 
a cap dels 3 murals. 

 Al final de la trobada, el dinamitzador recollirà tots els 
materials de les parets per a poder nodrir el retorn a 
Escola Nova 21 i els centres (es pot fer fotos dels 
murals, per exemple). 

 El dinamitzador pot aprofitar els espais de treball en 
grups per a fer fotos. 

Material: 

 Paquets de post-its. 
 Retoladors. 
 Murals impresos per enganxar a la paret. 
 Celo per enganxar els murals a les parets. 
 Vídeo d’Escola Nova 21. 
 Diapositiva amb el Pla de treball març-juliol. 
 Manifest de la xarxa, una còpia per participant. 
 Targes amb les preguntes (opcional, també es pot fer 

l’activitat amb post-its). 
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Punt: 
DINÀMICA 3: “PER QUÈ NECESSITEM FER UN CANVI 
EDUCATIU?” 

Durada: 90’ 

Continguts clau: 
 Recursos que proposa el programa Escola Nova 21 per 

generar sentit d’urgència i sensibilitzar sobre la 
necessitat de canvi als claustres. 

Desenvolupament: 

Fase 1: introducció  5’ 

1. El dinamitzador explica que, com han vist anteriorment 
en les fases de la gestió del canvi, la primera consisteix 
en sensibilitzar al claustre sobre la necessitat i el sentit 
del canvi; i la segona consisteix en crear un equip 
impulsor del canvi. 

2. La dinàmica que es farà a continuació és un tastet sobre 
un dels recursos que Escola Nova 21 facilitarà als 
centres perquè puguin treballar la sensibilització del 
claustre sobre la necessitat i el sentit del canvi. 

3. Tots els recursos que Escola Nova 21 facilitarà als 
centres per sensibilitzar al claustre estaran recollits al “Kit 
per a la sensibilització sobre la necessitat i el sentit del 
canvi” que tots els centres rebran properament a través 
de la xarxa digital. 

Fase 2: visualització del vídeo  15’ 

4. El dinamitzador entra a la a youtube i posa “El éxito 
educativo de Finlandia Michael Moore” i reprodueix el 
primer vídeo que surt a Youtube. També es pot accedir 
al vídeo a través d’aquest link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=8r4GZVPWPLY

5. Tots els participants miren el vídeo. 

6. Un cop finalitzat el vídeo, el dinamitzador reparteix a 
cada participant 4 targetes. Cada targeta contindrà una 
pregunta de les que segueixen: 

a. Quins són els reptes globals del segle XXI? 
b. Quins reptes es trobarà un infant durant la seva 

vida? 
c. Com a docents, com valorem l’experiència 

educativa que oferim als infants? 
d. Si preguntessis als alumnes del teu centre què 

estan aprenent i per què creuen que el que 
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aprenen és important, què creus que 
respondrien?  

 

Fase 3: reflexió individual  10’ 

7. Cada participant individualment reflexionarà i escriurà a 
cada targeta la resposta a la pregunta. El vídeo haurà 
servit per inspirar la resposta, però no dóna una resposta 
directa i clara sobre cada una de les preguntes. 

8. Pot ser que en una mateixa targeta hi hagi més d’un 
concepte, per exemple, és possible que a la targeta que 
pregunta sobre els reptes globals del segle XXI els 
participants anotin 4 o 5 reptes. 
 

Fase 4: debat per grups 25’ 

9. Els participants formaran grups de 4 persones. 

10. A cada grup es posaran en comú les respostes que cada 
participant ha donat a cada una de les preguntes. 

11. Posteriorment, cada participant del grup agafarà les 
respostes sobre una pregunta en concret (un participant 
acumularà totes les targes amb les respostes sobre la 
pregunta 1, un altre participant acumularà les targes amb 
les respostes a la pregunta 2, un altre les de la pregunta 
3 i l’últim les de la pregunta 4). 

Fase 5: debat per grups de preguntes  10’ 

12. El dinamitzador demana que els participants s’agrupin en 
funció de la pregunta que tenen assignada. És a dir, tots 
els participants amb les respostes a la pregunta 1 es 
posen junts, tots els participants amb les respostes a la 
pregunta 2 també, etc. 

13. Quan estan organitzats per grups, tots els participants 
posen en comú les respostes que han sortit al seu 
anterior grup sobre la pregunta que tenen assignada. 

14. Com a grup, eliminen les respostes que fan referència a 
un mateix concepte perquè no es repeteixin. 

Fase 5: posada en comú  20’ 

15. Un representant de cada un dels 4 grups posa en comú 
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les idees clau que han sorgit com a resposta a la 
pregunta que tenen assignada. I enganxa els post-its 
sota la pregunta corresponent. 

Fase 6: conclusió  5’ 

16. El dinamitzador explicarà que properament l’equip 
d’Escola Nova 21 farà arribar als centres a través de la 
xarxa digital el “Kit per a la sensibilització sobre la 
necessitat i el sentit del canvi”, on hi haurà dinàmiques i 
recursos per implementar als centres educatius. Un dels 
recursos serà la dinàmica que tot just acabem de 
practicar. 

17. Un cop tancat el debat, el dinamitzador explica que 
l’objectiu de la dinàmica era la reflexió sobre el propòsit 
educatiu que, com s’ha vist prèviament representat al pla 
de treball, és el que es tractarà durant aquests primers 
mesos d’Escola Nova 21.  

Observacions: 

 És rellevant que el dinamitzador destaqui la idea que no 
hi ha respostes bones o dolentes, simplement són 
reflexions que el vídeo ens inspira. 

 Al final de la trobada, el dinamitzador recollirà tots els 
materials de les parets per a poder nodrir el retorn a 
Escola Nova 21 i els centres (es pot fer fotos dels 
murals, per exemple). 

 El dinamitzador pot aprofitar els espais de treball en 
grups per a fer fotos. 

Material: 

 Vídeo de Youtube titulat “El éxito educativo de Finlandia 
Michael Moore”. També es pot accedir al link 

 https://www.youtube.com/watch?v=8r4GZVPWPLY
 Targetes amb les preguntes per a la dinàmica. 
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Punt: TANCAMENT I PROPERES PASSES 

Durada: 10’ 

Continguts clau: n. d. 

Desenvolupament: 

Missatges clau que el dinamitzador és necessari que aporti: 

1. Fixar la data de la segona trobada de xarxes durant la 
segona quinzena del mes de maig, agendes en mà.  

2. Fer sortir el centre voluntari per acollir la trobada, el qual 
haurà de preveure una micro-visita per la pausa cafè 
(micro=un o dos aspectes clau que vol destacar del seu 
centre). 

3. Anunciar que els participants de la trobada rebran un 
correu amb un qüestionari de valoració de la trobada que 
caldrà que omplin (trigaran poc temps). 

4. Per a aquesta segona trobada de xarxes convidar els 
centres a haver dut a terme: 

a. La creació de l’equip impulsor del canvi. Recordar 
que els centres rebran a través de la xarxa digital 
el “Kit per a la creació de l’equip impulsor”. 

b. L’equip impulsor haurà portat a terme iniciatives 
per sensibilitzar al claustre sobre la necessitat i el 
sentit del canvi. Recordar que els centres rebran 
a través de la xarxa digital el “Kit per a la 
sensibilització sobre la necessitat i sentit del 
canvi”. 

c. Recordar que es durà a terme almenys un 
visionat del Most Likely To Succeed per xarxa 
abans d’acabar el curs, destinat a tots els 
claustres. 

d. Docents del centre educatiu hauran accedit a la 
xarxa digital i, idealment, hauran començat a 
participar. 

Observacions: 
Si sobra temps, el dinamitzador el pot dedicar a treballar amb 
els centres com creuen que ha de ser l’equip impulsor 
(objectius, perfil de persones, etc.). 

Material: n.d. 

 


