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Ens coneixem!

Entreu a: www.menti.com amb el codi 291206

Com són les escoles i instituts del sistema EN21?

Enllaç mapa paraules

http://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/s/b40fe70c9029a35c8b8e702cad06cd26/527a377b3801
https://www.mentimeter.com/s/b40fe70c9029a35c8b8e702cad06cd26/527a377b3801


Què n’esperem del programa?

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

Què és necessari perquè es doni aquest canvi?

On estàs disposat a posar la teva energia?

Com creus que hi pot contribuir la xarxa local?



Cap a on anem?
L’hortizó compartit, el marc d’escola avançada, no és un 

projecte…
És un moviment...

és un viatge!



Març 2017 Abril 2017 Maig 2017 Juny 2017 Juliol 2017

Objectiu: que el claustre estigui sensibilitzat sobre la necessitat de 
canviar i sobre el sentit del canvi educatiu. Que els docents comencin a 

reflexionar sobre el propòsit de l’educació

Fase 1: crear sentit d’urgència

Objectiu: que l’equip impulsor i altres 
docents del centre integrin el marc de 

l’escola avançada

Fase 3: crear la visió del canvi i l’estratègia
Objectiu: que 

l’equip impulsor 
elabori una 

estratègia per a la 
construcció de la 
visió del centre

Objectiu: que al 
centre es creï una 
coalició de docents 
que liderarà el canvi 

educatiu: l’equip 
impulsor

Fase 2: crear 
l’equip guia

Setembre 2017
Recurs EN21: 

Kit per sensibilitzar sobre la 
necessitat i sentit del canvi 

(Eina d’autodiagnosi i 
documental Most Likely To 

Succeed)

Recurs EN21: 
Kit per a la 
creació de 

l’equip 
impulsor

Recurs EN21: 
Kit per a la creació de la 

visió del centre

Recurs EN21: 
Kit sobre el marc de 
l’escola avançada

Fases de la gestió del canvi
1a trobada de 

xarxes

Objectiu: que l’equip 
impulsor impliqui a la 

comunitat educativa per 
construir la visió del centre

Fase 4: comunicar la 
visió del canvi

2a trobada de 
xarxes

Escola d’estiu 3a trobada de 
xarxes



Per què volem canviar?

Enllaç vídeo

https://youtu.be/2HGu5zyq5yI
https://youtu.be/2HGu5zyq5yI


Per què volem canviar?

Quins són els reptes globals del segle XXI?

Quins reptes es trobarà un infant durant la seva 
vida?

Com a docents, com valorem l’experiència 
educativa que oferim als infants?

Si preguntéssim als alumnes què estan aprenent i 
per què creuen que és important, què respondrien?



Properes passes

• Data segona trobada de xarxes (del 
22 de maig al 2 de juny). 

• Centre acollidor propera 
trobada (amb micro-visita)



Properes passes

Tornant al centre:

• Valoració de la trobada i qüestionari 
sobre formació d’estiu

• Creació de l’equip impulsor del canvi 

• La necessitat i el sentit del canvi al 
claustre 🡪 visionat del film Most Likely To 

Succeed a la xarxa



• Fes comunitat a la Xarxa Digital de docents:

xarxaescolanova21.cat

• Comparteix la teva experiència a les xarxes socials:

#escolanova21

#XarxesLocalsEN21



Foto de família



Engeguem el canvi educatiu a les xarxes!

Enllaç vídeo

https://youtu.be/cJuCc3rcg-c
https://youtu.be/cJuCc3rcg-c

