
XARXA LOCAL XXXXXXX
2a TROBADA



Hi ha alguna cosa curiosa que passa amb el bambú japonès i que el converteix en no apte per a impacients. 

Plantes la llavor, l'adobes i t'ocupes de regar-la constantment.

Durant els primers mesos no passa res apreciable.

En realitat, no passa res amb la llavor durant els 7 primers anys, de tal manera, que el cultivador inexpert 

estaria convençut d'haver comprat llavors estèrils.

Malgrat tot, durant el setè any, en un període de 6 setmanes, la planta de bambú creix...més de 30 metres!

Triga només sis setmanes en créixer?

No! La veritat és que necessita 7 anys per créixer d'aparent inactivitat, aquest bambú genera un complex 

sistema d'arrels que li permetran sostenir el creixement que vindrà després.

Adaptació conte japonès

(música)

 

https://youtu.be/NZrL_2j9_64?list=PLB23D2A27073AD8CD


Punt de situació



Segona trobada de xarxa

Temps 2A TROBADA DE XARXA
25’ Benvinguda_El Bambú

30’ “On som i d’on venim”

30’ “L’equip impulsor”

45’ Cafè - micro visita del centre acollidor

90’ “Escenaris”

10’ Precs i preguntes

10’ Tancament i properes passes



Març 2017 Abril 2017 Maig 2017 Juny 2017 Juliol 2017

El claustre està sensibilitzat sobre la necessitat de canviar i sobre el sentit que té 
el canvi educatiu. Els docents comencen a reflexionar sobre el propòsit de 

l’educació

Fase 1: crear sentit d’urgència

Es crea una coalició de 
docents que liderarà el 

canvi educatiu al centre: 
l’equip impulsor

Fase 2: crear l’equip guia

1a trobada de xarxes

2a trobada de xarxes

Formació d’estiu

Recursos EN21: 

• Autodiagnosi: necessitat i oportunitat de 
canvi (Penjat a la xarxa digital)

• Most Likely To Succeed: necessitat i 
oportunitat de canvi (Penjat a la xarxa 
digital)

• Recursos inspiradors: necessitat i 
oportunitat de canvi 

• Tret de sortida amb les famílies 

Recursos EN21: 

• Orientacions per a la 
creació de l’equip 
impulsor del canvi 
(Penjat a la xarxa 
digital)

Orientacions per a la gestió del canvi

Punt de situació



Octubre 2017 Nov. 2017 Des. 2017

L’equip impulsor identifica obstacles dins la realitat i dia a dia 
del centre que impediran que persones implicades amb la 

visió del centre puguin treballar per arribar-hi i desenvolupa 
estratègies per remoure tants obstacles com sigui possible

Fase 5: capacitar i eliminar obstacles

Setembre 2017

Es creen elements de màrqueting i comunicació sobre la nova 
visió del centre que fan que la comunitat educativa s’impliqui a 

l’hora de treballar per arribar a la visió

Fase 4: comunicar per a la implicació

Tota la comunitat educativa s’implica en un procés participatiu per a la definició d’una visió de centre 
alineada amb el marc d’escola avançada que serà incorporada al seu PEC

Fase 3: crear la visió del centre educatiu
Gener 2018 Febrer 2018

Recursos EN21: 

• Recurs sobre el marc d’escola avançada
• Recurs per a la creació d’una visió de centre

3a trobada de xarxes 4a trobada de xarxes 5a trobada de xarxes

Punt de situació



Abril 2018 Maig 2018 Juny 2018Març 2018 Curs 2018-2019

S’implementa un canvi alineat amb la visió que, encara que sigui petit, sigui un èxit 
clar. Es creen mecanismes perquè la comunitat educativa reconegui l’esforç i l’èxit 

de les persones que han aconseguit implementar el canvi

Fase 6: generar i celebrar èxits a curt termini

S’implementen canvis, cada 
vegada majors i amb participació 
de més membres de la comunitat 
educativa, sempre alineats amb la 

visió del centre. Els canvis 
romanen dins el nou funcionament 

del centre educatiu

Fase 7: consolidar èxits i 
generar més canvi

El centre educatiu ha integrat una 
nova cultura de centre basada en la 

millora contínua cap a la visió 
establerta al seu PEC i disposa de 

metodologies i recursos per arribar-hi

Fase 8: fixar el canvi a la 
cultura de l’organització

Recursos EN21: 

• Spirals of Inquiry
• Estudi de casos

Recursos EN21: 

• Spirals of Inquiry
• Estudi de casos

Escenari desembre 2019:

• Els centres educatius “saben on van”

• Els centres educatius saben “com 
arribar-hi”

Set.-Des. 2019

Punt de situació



Marc d’escola avançada

Propòsit 

Avaluació 

Organització 

Pràctiques

Desenvolupar 
competències 
per a la vida

 

Competencial i 
formativa

 

Autònoma i 
oberta, capaç 

d’autoreflexionar 
i actualitzar-se

 

Basades en el 
coneixement sobre 
com les persones 

aprenen

 



Dinàmica 1: On som i d’on 
venim



D’on venim: primera trobada 

(fotos de la primera trobada, 
si en teniu; potser en 
trobareu a la xarxa digital)

1A TROBADA DE XARXA
Benvinguda

“Ens coneixem”

“Ajustem expectatives respecte EN21”

Cafè 

“Per què volem canviar?”

Precs i preguntes

Tancament i properes passes



On som i d’on venim?

Missatge per al dinamitzador: aquí podeu incloure els gràfics de les respostes de 
l’enquesta de valoració sobre la 1a trobada que els centres van omplir. 

És rellevant que tinguin un retorn sobre la seva valoració, podreu trobar els 
gràfics entrant al Google Forms que hem compartit amb vosaltres i anant a la 
pestanya de “Respostes”.

En cas que no vulgueu enganxar els gràfics en aquesta presentació, també 
podeu mostrar els gràfics directament des de la mateixa pestanya de respostes 
del Google Forms.



On som i d’on venim?

Valorem les passes que s’han donat entre la primera i la 
segona trobada:

● Quines accions, canvis i/o avenços s’han donat en el meu 
centre en relació al procés de canvi?

● Quins dubtes o inquietuds vull plantejar a la xarxa?



Dinàmica 2: L’equip 
impulsor



L’equip impulsor

- Per a quins valors es regeix?
- Qualitats o aspectes que defineixen la nostra actuació com a equip

- En quins acords es fonamenta? 
- Normes a les quals ens comprometem per actuar segons els valors establerts, sistema de presa de 

decisions, com actuem davant d’un conflicte 

- Quins són els seus objectius? 
- Funcions, tasques encomanades, rol en el claustre

- Com s’organitza? Qui en forma part? 
- Perfil de qui en forma part, periodicitat de reunions, com comunica tot el que va fent

- Què cal preveure al Pla Anual de Centre?
- Espai/temps de treball per a l’equip, també amb el claustre, i amb el conjunt de la comunitat



Pausa dinamitzada pel 
centre acollidor



Dinàmica 3: Escenaris



Algunes preguntes per a la reflexió... 

En relació a l’impacte del context i l’entorn…

● Quins aprenentatges traiem sobre aquest exercici? De 
quina manera serien aplicables en l’escenari Catalunya 
2030?

● Respecte al model de centre actual, a quines 
conclusions arribaríeu?



Algunes preguntes per a la reflexió... 

En relació a la definició de competències…

● Creieu que estan equilibrats els 4 pilars de Délors o n’hi 
ha uns que predominen per damunt dels altres?

● Les competències que hem definit a través de la dinàmica 
són perquè els individus s’adaptin als escenaris 
descrits o també els permeten transformar-los?



Algunes preguntes per a la reflexió... 

En relació a la definició del model de centre…

● Quin element del marc d’escola avançada heu tingut en 
compte en primer lloc a l’hora de definir el model de 
centre?

● Algun dels elements del 
marc d’escola avançada ha 
quedat poc determinat en 
el model de centre d’algun 
dels escenaris? Quin? 



Marc d’escola avançada

Propòsit 

Avaluació 

Organització 

Pràctiques

Desenvolupar 
competències 
per a la vida

 

Competencial i 
formativa

 

Autònoma i 
oberta, capaç 

d’autoreflexionar 
i actualitzar-se

 

Basades en el 
coneixement sobre 
com les persones 

aprenen

 



Compartim la reflexió



Properes passes



•
•

•
• →



Març 2017 Abril 2017 Maig 2017 Juny 2017 Juliol 2017

El claustre està sensibilitzat sobre la necessitat de canviar i sobre el sentit que té 
el canvi educatiu. Els docents comencen a reflexionar sobre el propòsit de 

l’educació

Fase 1: crear sentit d’urgència

Es crea una coalició de 
docents que liderarà el 

canvi educatiu al centre: 
l’equip impulsor

Fase 2: crear l’equip guia

1a trobada de xarxes

2a trobada de xarxes

Formació d’estiu

Recursos EN21: 

• Autodiagnosi: necessitat i oportunitat de 
canvi (Penjat a la xarxa digital)

• Most Likely To Succeed: necessitat i 
oportunitat de canvi (Penjat a la xarxa 
digital)

• Recursos inspiradors: necessitat i 
oportunitat de canvi (Pendent de penjar 
a la xarxa digital)

• Tret de sortida amb les famílies 
(Pendent de penjar a la xarxa digital)

Recursos EN21: 

• Orientacions per a la 
creació de l’equip 
impulsor del canvi 
(Penjat a la xarxa 
digital)

Orientacions per a la gestió del canvi

Recursos



•

•



Què m’emporto?


