
“La nostra eina més eficaç per a compartir 
coneixement és la conversa. Les paraules que 
triem, les preguntes que fem, les metàfores que 

utilitzem per explicar-nos determinen el nostre èxit 
en crear nou coneixement, així com en 

compartir-lo amb els altres.”

Nancy Dixon, Common Knowledge Associates

“Els participants d’una trobada necessiten connectar entre ells abans de 
provar de construir noves idees plegats. Per això cal començar amb una 

dinàmica que comporti:

Connexió abans del contingut

Qui hi ha a la sala?
Quin coneixement tenen els participants?

Què en pensen els participants del tema de la reunió?
La vessant humana dels participants, què els fa identificables?”

Font: Convertirse en una organización de aprendizaje conversación a conversación, Nancy Dixon. CIEDO 2018

https://drive.google.com/open?id=1kYGKlYwus-gRPAQRvHHrmcVAhmdPr1ob


Si la metàfora és l’hort… on ens situem cada un de nosaltres
en el procés de canvi del nostre centre? 



Fem grups i compartim-ho!



XARXA LOCAL XXXXXXX
8a TROBADA

#escolanova21
#XarxesLocalsEN21



Introducció de la trobada
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8a TROBADA
20’ Benvinguda i introducció “Connectem”

30’ Plantejament del curs

90’ Dinàmica 1: “Propòsits de canvi per al nou curs” 

30’ Cafè - Presentació del centre acollidor 

45’ Dinàmica 2: “Passem a l’acció: la cultura Edu-kata” 

15’ Recopilem!

10’ Tancament i properes passes

Estructura de la 8a trobada
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Plantejament del curs

Quines són les paraules clau de la 8a. Trobada?

Activar el canvi



Plantejament per al curs 18-19
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Camí del canvi

http://bit.ly/postercami


Fase 1:
Necessitat i 
oportunitat 

de canvi

Fase 2:
Crear l’equip 

impulsor

Fase 3:
Crear la visió 
i l’estratègia 

del canvi

Fase 4:
Comunicar i 

implicar

Fase 5:
Capacitar i 

superar 
obstacles

Fase 6:
Generar i 

celebrar èxits

Fase 7:
No afluixar el 

ritme

Fase 8:
Crear una 

nova cultura

Situem-ho en el procés de canvi...

John Kotter’s 8 Step organisational Change model

CREAR EL CLIMA PER AL CANVI
IMPLICAR TOTA LA COMUNITAT I ACTIVAR 

EL CANVI
IMPLEMENTAR I FER 

SOSTENIBLE EL CANVI

Des 2019 Els centres saben on van (visió de centre + Rúbrica), i saben com arribar-hi (nova cultura de 
millora contínua + Espiral)



curs 17-18
curs 18-19

Des 2019 Els centres saben on van (visió de centre + Rúbrica), i saben com arribar-hi (nova cultura de 
millora contínua + Espiral)
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Situem-ho en el procés de canvi...



Fases:

Introducció de les eines:

Fins ara als centres...



Fases:

Aprofundiment en les eines:

Aquest curs als centres...

Objectius centres curs 18-19

● Trobar potencialitats en els usos de la 
Rúbrica de canvi.

● Implementar cicles de testeig d’accions de 
canvi per aprendre’n.



Objectius xarxes curs 18-19

● Personalitzar continguts de les trobades en 
funció dels interessos dels centres.

● Generar un model de trobada útil per als centres 
i que sigui, alhora, sostenible en el temps.

● Aprofundir en temes 
d’interès/reptes de canvi proposats 
pels centres.

● Aportar valor als processos de 
canvi dels centres a partir de 
l’enriquiment mutu.

● Ens estan sent útils les trobades?
● De quina manera les podem millorar?
● Quins temes tractarem a les trobades?
● Què puc aportar?
● Sobre què vull aprendre?
● Etc.

Corresponsabilitat en el 
funcionament de les trobades

Dinàmiques de xarxa que permetin

Aquest curs a les xarxes...



15Font: https://www.risebeyond.org/

Aquest curs a les xarxes...

Dinàmiques tipus



Dinàmica 1: “Propòsits de canvi 
per al nou curs”
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Triem què volem tractar durant la propera trobada
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Objectius: 
● Explorar possibles usos de la Rúbrica de canvi.
● Identificar el tema d’interès que es tractarà durant la 

propera trobada.
● Identificar sinergies amb altres centres de la xarxa.

Parlem sobre els objectius plantejats per a cada eix

Busquem sinergies entre centres
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Quins objectius ens hem marcat 
sobre cada eix?
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Una observació prèvia...
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Quins objectius ens hem marcat 
sobre cada eix?

15’
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Amb qui comparteixo objectius? 
A qui puc aportar? 
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Què tractarem a la propera trobada?
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Algú té més objectius i/o temes 
d’interès?
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Recordem també els reptes que ens 
vam marcar a la 7a trobada....

● Tema prioritat 1
● Tema prioritat 2
● Tema prioritat 3
● Etc. +



25

Què tractarem a la propera trobada?
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Dinàmica 2: “Passem a l’acció: 
la cultura Edu-Kata”
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Objectiu: 
● Experimentar què implica “Passar a l’acció” en el procés 

de canvi: provar i aprendre, i, a partir d’aquí, escalar i 
transformar. 
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Introducció a la dinàmica



 
Repte:

Representar la frase a la resta de grups sense utilitzar el 
llenguatge verbal ni l’escrit per a que l’endevinin.
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Introducció a la dinàmica
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Què hagués passat si haguéssim fet 
directament la representació general 

sense abans haver provat i après?



Recopilem!
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Tancament i properes 
passes
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Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul

9a. Trobada - 
Entre el 26 

de novembre 
i el 5 de 

desembre 

10a. Trobada - 
Entre el 28 de 
gener i el 8 de 

febrer

11a. Trobada - 
Entre el 25 de 

març i el 5 
d’abril

12a. Trobada - 
Entre el 20 i el 

31 de maig 

Formació 
d’estiu

Des
2019

E
ls centres saben on van (visió de centre 

+ R
úbrica), i saben com

 arribar-hi (nova 
cultura de m

illora contínua - espirals)
Quan ens trobarem? On?



Octubre Novembre

8a Trobada

En què podem avançar els equips 
impulsors al centre?

9a Trobada

Indagar sobre el tema de la propera trobada

Realitzar alguna acció relacionada amb el provar per 
aprendre.

Revisar la implementació prevista dels objectius de la 
PGA en base el provar per aprendre per després 

generar transformacions més grans.
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Quina valoració en fem de la trobada?

http://bit.ly/EN218T

Podeu accedir al següent enllaç per fer la valoració:


