
XARXA LOCAL XXXXXXX
4a TROBADA





Set

3a trobada de xarxes
- Planificació general del 
curs 17-18.
- Les ulleres del marc 
d’escola avançada.
- Introducció a la 
construcció de la visió.

Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul

4a trobada de xarxes
- Aprofundiment en el 
marc d’escola 
avançada.
- Acompanyament en el 
treball de la visió.

5a trobada de xarxes
- Aprofundiment en les 
pràctiques (7 principis 
de l’aprenentatge).
- Introducció a 
l’Espiral d’Indagació.

6a trobada de 
xarxes

- Marc d’escola 
avançada - 
Aprofundiment 
en l’avaluació.

7a trobada de xarxes
- Marc d’escola avançada - 
Aprofundiment en 
l’organització.
Amic crític primer loop espiral

Formació 
d’estiu

Sensibilització

Marc d’escola 
avançada

Visió de centre

Millora 
contínua

Estratègia

La comunitat educativa estarà sensibilitzada 
sobre la necessitat del canvi educatiu

El centre haurà pogut aprofundir en el marc d’escola avançada

El centre haurà creat una nova visió de centre a través 
d'un procés participatiu amb la comunitat educativa

El centre disposarà 
d’un pla estratègic

El centre haurà testat la metodologia

Sensibilització Marc d’escola avançada Visió de centre Millora contínuaEstratègia

- Tret de sortida amb 
famílies.

- Recursos inspiradors.
- Dinàmica Escenaris.

- Kit MLTS.
- Autodiagnosi.

- Kit del marc d’escola 
avançada.

- Casos d’estudi.

- Kit per a la construcció 
de la visió de centre.

- Rúbrica de canvi.
- Orientacions per a la 

planificació estratègica.

- Formació sobre les 
espirals d’indagació.R
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E
ls centres saben on van (visió de 

centre), i saben com
 arribar-hi (nova 

cultura de m
illora contínua - espirals)Fase 3: crear la visió del canvi; Fase 4: comunicar per a la implicació; Fase 5: capacitar i eliminar obstacles; Fase 6: 
generar i celebrar èxits a curt termini

Relació amb 
les fases del 

canvi
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https://www.youtube.com/watch?v=2nCtPJUyolE
https://www.youtube.com/watch?v=0jHsq36_NTU


Dinàmica replicable 
amb els equips 

impulsors









https://drive.google.com/open?id=1vOggGJchSB9tr6h1ixjwoKm7_2tzrlj72nF1KBER8QY
https://drive.google.com/open?id=1vOggGJchSB9tr6h1ixjwoKm7_2tzrlj72nF1KBER8QY
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ENLLAÇ

ENLLAÇ

http://www.debats.cat/ca/debats/spiral-inquiry-eina-la-transformacio-educativa-0
http://www.debats.cat/ca/debats/spiral-inquiry-eina-la-transformacio-educativa-0
https://drive.google.com/open?id=1fyVDCFUfukJCO5NGanERRG5TxQSM5frT
http://bit.ly/EspiralIndagacio






Desembre Gener Febrer Des
2019

E
ls centres saben on van (visió de centre), i 

saben com
 arribar-hi (nova cultura de m

illora 
contínua - espirals)

Objectius Què podem fer entre 
la 4a i la 5a trobada?

Avançar en la 
creació de la visió de 

centre 

- Dinàmica del 
Calamar (amb l’equip 
impulsor).

- Kit per a la 
construcció de la 
visió de centre.

Començar a explorar 
l’Espiral d’Indagació

- I si féssim les 
preguntes clau als 
infants?

4a Trobada

A la xarxa digital!

5a Trobada





Set

3a. Trobada - 
1a quinzena 

d’octubre

Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul

4a. Trobada 

5a. Trobada - Entre 
el 12 i el 23 de 

febrer
6a. Trobada - 

Entre el 16 i el 
27 d’abril

7a. Trobada - Entre el 28 
de maig i el 8 de juny

Formació 
d’estiu

Des
2019

E
ls centres saben on van (visió de 

centre), i saben com
 arribar-hi (nova 

cultura de m
illora contínua - espirals)





https://goo.gl/QZH97h




