
https://www.youtube.com/watch?v=ZzdCTyMWQBs
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1a. trobada

6a. trobada

3a. trobada

2a. trobada

4a. trobada

5a. trobada



XARXA LOCAL XXXXXXX
7a TROBADA

#escolanova21
#XarxesLocalsEN21
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Set

3a trobada de xarxes

Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul

4a trobada de 
xarxes 5a trobada de xarxes

6a trobada de 
xarxes

7a 
trobada 

de xarxes 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, basat en la rúbrica de 
canvi

Des
2019

E
ls centres saben on van (visió de 

centre), i saben com
 arribar-hi (nova 

cultura de m
illora contínua - espirals)

L’equip impulsor del centre haurà testat la metodologia de 
l’Espiral d’Indagació
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Les dinàmiques són 
replicables amb l’equip 
impulsor i el claustre, 
per tal de determinar 
els propers reptes del 

centre.
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Camí del canvi

https://drive.google.com/file/d/1xK4MD8I9q6MGQD2XHudS9pO2_JgefQZm/view
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https://www.arteducators.org/advocacy/articles/116-10-lessons-the-arts-teach
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Definir els reptes que ens plantegem a la xarxa de cara al curs 
vinent, a partir d’allò que hem viscut i après fins ara i tenint en 

compte els elements del canvi que hem representat en la 
dinàmica anterior.

A la xarxa...

Priorització!

Al centre...
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Pel que fa a l’horitzó comú (marc d’escola avançada) i al procés de canvi...

● Què esteu aprenent? Per què és important?

● Sentiu que apreneu i milloreu?

● Quins són els vostres pròxims passos?
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→
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Camí del canvi

https://www.youtube.com/watch?v=UiQsaEdJ1aI
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●
●

Informació actualitzada

http://transformacioeducativa.cat/formacio-estiu-2018
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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)

Oct

8a. Trobada - 
Entre l’1 i el 12 

d’octubre

Set



Juny Octubre Des
2019

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

saben com
 arribar-hi (nova cultura de m

illora 
contínua - espirals)

Què podem fer entre 
la 7a i la 8a trobada?

Amb quins 
recursos?

Tancar el procés de 
creació de la visió de 

centre 

7a Trobada 8a Trobada

Explorar la Rúbrica de 
canvi i el Manual

Continuar testant 
l’Espiral d’Indagació

Qui?

Tota la comunitat 
educativa

Equip directiu i/o 
equip impulsor

Equip impulsor

Kit per a la creació de 
la visió de centre 

(xarxa digital)

The Spiral Playbook

Rúbrica de canvi 
Manual per a entorns 

d’aprenentatge 
innovadors

Com reflectirem el procés de 
canvi en la planificació anual 

de centre?

http://transformacioeducativa.cat/visiodecentre
http://transformacioeducativa.cat/visiodecentre
http://bit.ly/EspiralIndagacio
http://rubricadecanvi.cat/intro
http://transformacioeducativa.cat/recursos-recomanats/manual-per-entorns-d-aprenentatge-innovadors-de-la-oecd
http://transformacioeducativa.cat/recursos-recomanats/manual-per-entorns-d-aprenentatge-innovadors-de-la-oecd
http://transformacioeducativa.cat/recursos-recomanats/manual-per-entorns-d-aprenentatge-innovadors-de-la-oecd
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http://bit.ly/EN217T



FELICITEM-NOS PER TANT COM HEM GAUDIT I TANT COM HEM APRÈS!

BON ESTIU!


