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XARXA LOCAL XXXXXXX
12a TROBADA

#escolanova21
#XarxesLocalsEN21





LO PASSADOR
(riu Ebre, entre Sant Jaume d’Enveja i Deltebre)



LO PASSADOR
(riu Ebre, entre Sant Jaume d’Enveja i Deltebre)

112m
45m



els fonaments 
continuen intactes!

En aquests 2 anys hi ha hagut molts canvis, però... 



Contribuir a empoderar els centres a l’hora de 
desenvolupar el seu propi procés de canvi

Saber on anar Saber com arribar-hi

Organització



12a TROBADA
20’ benvinguda i introducció

60’ cap a on anem: el marc d’escola avançada

20’ Cafè

100’ com hi arribem: les palanques del procés de canvi

20’ 2 anys fent xarxa

10’ i a partir d’ara, què?

10’ Celebrem-ho! Agraïments i brindis
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cap a on anem: 
el marc d’escola avançada
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Aquí hi trobareu tots els 
documentals

http://www.futuraplay.org/video/green-school-bali-indonesia/442792/
http://www.futuraplay.org/video/green-school-bali-indonesia/442792/
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Què has observat en el documental del centre en relació 
a cada un dels eixos del marc d’escola avançada?

Organització
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El canvi educatiu, una qüestió global

ODS 4 “Garantir una educació inclusiva i 
equitativa de qualitat i promoure oportunitats 
d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom”

Cap al 2030: una nova visió de l’educació
[vídeo]

https://drive.google.com/file/d/0B3qR5gexInZbeVdIRFNiWXRLakU/view
https://drive.google.com/file/d/1-fGOzK28XCXdc2epCFzce53CKprtsRZw/view
https://drive.google.com/open?id=12B463XuBU4V695V4265lBFeNS-n1h4gA
http://unescocat.org/wp-content/uploads/2019/04/ED2030_DeclaracioIncheonCAT.pdf
https://drive.google.com/open?id=12B463XuBU4V695V4265lBFeNS-n1h4gA


com hi arribem: 
les palanques del procés de canvi

en el camí a la nova escola
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Documents de referència

El 70% dels processos de canvi fracassen... 

però existeixen evidències sobre com maximitzar 
les probabilitats d’èxit d’un procés de canvi! 

Resum "El nostre iceberg es 
desfà" (2006)

Presentació “Accelerant el canvi” J. P. 
Kotter (2012)

https://docs.google.com/document/d/1fghK9PQOVcy0jTO9o4XPPqBuYVd31F8pnjdK0SfT8hE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10tiL94Th2Ih-XTYPJIMuUSzqkrn2MP4e
https://drive.google.com/open?id=10tiL94Th2Ih-XTYPJIMuUSzqkrn2MP4e






On podem identificar les 6 
fases del procés de canvi cap 
a la nova escola a la faula 

dels pingüins?



Quins són els factors clau de 
cada una de les fases?

● Identificar factors clau a la faula.

● Traduir els factors clau de la faula al 
context d’un centre educatiu.

● Trobar altres factors clau.



Compartim coneixement!



Dibuixem l'evolució de la nostra colònia!



2 anys fent xarxa
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(fotos xules de les trobades de xarxa, 
a incorporar pel dinamitzador)



tancament i properes passes
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Oct NovMai Jun Jul

12a trobada

Set Des

Reunió per decidir què fer 
amb la xarxa

Qüestionari 
valoració 
centres

Celebració del 
final d’Escola 

Nova 21

#escolanova21
#XarxesLocalsEN21

Escola 
d’estiu
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foto finish



#escolanova21
#XarxesLocalsEN21

CELEBREM-HO! 
agraïments i brindis

https://vimeo.com/337477242

