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Banda sonora MLTS

https://www.youtube.com/watch?v=2nCtPJUyolE


Punt de situació
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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  (1a trobada)

• Dinàmica d’escenaris (2a trobada)

Recursos EN21: 

• Orientacions per a la 
creació de l’equip 
impulsor del canvi 

Fent memòria...
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Fent memòria...
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Aquesta 3a. Trobada pretén predisposar 
als centres participants a iniciar un 

procés de definició d’una nova visió de 
centre que estigui alineada amb el marc 

d’escola avançada 

Quina és la idea principal de la 3a. Trobada?



Objectius i estructura de la 3a trobada

3A TROBADA
Benvinguda i introducció

Dinàmica 1: “Microexposicions - avenços i reptes en 
relació al procés de canvi”

Dinàmica 2: “Mapa on som i on anem”

Cafè - Presentació del centre acollidor 

Dinàmica 3: “les ulleres del Marc”

Importància de construir una visió de centre

Precs i preguntes

Tancament i properes passes
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Microexposicions - avenços 
i reptes en relació al procés 

de canvi
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Introducció a la dinàmica

Com ho farem?

Micro-exposicions

Objectiu: 
Compartir entre centres els reptes del procés de canvi per aprendre 

col·laborativament

Fira de reptes



On som i on anem
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Inotroducció a la dinàmica

Com ho farem?

Ordre d’elements del procés de 
canvi

Creació de la metàfora del 
procés de canvi

Objectiu: 
Presentar el Pla de Treball 17-18 i entendre el seu encaix dins 

del procés de canvi general

Conclusió de la dinàmica (Pla de 
Treball 17-18)



El procés de canvi
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MARC ESCOLA AVANÇADA



El procés de canvi
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MARC ESCOLA AVANÇADA

VISIÓ



El procés de canvi
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SENSIBILITZACIÓ 
COMUNITAT EDUCATIVA

MARC ESCOLA AVANÇADA

VISIÓ



El procés de canvi
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RÚBRICA DE CANVI

SENSIBILITZACIÓ 
COMUNITAT EDUCATIVA

MARC ESCOLA AVANÇADA

VISIÓ



El procés de canvi
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RÚBRICA DE CANVI

PLA ESTRATÈGIC

SENSIBILITZACIÓ 
COMUNITAT EDUCATIVA

MARC ESCOLA AVANÇADA

VISIÓ



El procés de canvi

17

RÚBRICA DE CANVI

PLA ESTRATÈGIC

SENSIBILITZACIÓ 
COMUNITAT EDUCATIVA

ESPIRALS D’INDAGACIÓ

MARC ESCOLA AVANÇADA

VISIÓ



El procés de canvi
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RÚBRICA DE CANVI

PLA ESTRATÈGIC

SENSIBILITZACIÓ 
COMUNITAT EDUCATIVA

KITS I RECURSOS

ESPIRALS D’INDAGACIÓ

MARC ESCOLA AVANÇADA

VISIÓ



El procés de canvi
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RÚBRICA DE CANVI

PLA ESTRATÈGIC

SENSIBILITZACIÓ 
COMUNITAT EDUCATIVA

MARC ESCOLA AVANÇADA

ESPIRALS D’INDAGACIÓ

VISIÓ

XARXA LOCAL DE 
TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

KITS I RECURSOS



El procés de canvi

20



Des
2019

E
ls centres saben on van (visió de 

centre), i saben com
 arribar-hi (nova 

cultura de m
illora contínua - espirals)

Pla de treball 17-18



Sensibilització

Marc d’escola 
avançada

Visió de centre

Millora 
contínua

Estratègia

Des
2019

E
ls centres saben on van (visió de 

centre), i saben com
 arribar-hi (nova 

cultura de m
illora contínua - espirals)

Pla de treball 17-18



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

El centre haurà testat la metodologia

Des
2019

E
ls centres saben on van (visió de 

centre), i saben com
 arribar-hi (nova 

cultura de m
illora contínua - espirals)

Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul

Pla de treball 17-18



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

El centre haurà testat la metodologia

Des
2019

E
ls centres saben on van (visió de 

centre), i saben com
 arribar-hi (nova 

cultura de m
illora contínua - espirals)Fase 3: crear la visió del canvi; Fase 4: comunicar per a la implicació; Fase 5: capacitar i eliminar obstacles; Fase 6: 
generar i celebrar èxits a curt termini

Relació amb 
les fases del 

canvi

Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul

Pla de treball 17-18



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

El centre haurà testat la metodologia

Sensibilització Marc d’escola avançada Visió de centre Millora contínuaEstratègia

- Tret de sortida amb 
famílies.

- Recursos inspiradors.
- Dinàmica Escenaris.

- Kit MLTS.
- Autodiagnosi.

- Kit del marc d’escola 
avançada.

- Casos d’estudi.

- Kit per a la construcció 
de la visió de centre.

- Rúbrica de canvi.
- Orientacions per a la 

planificació estratègica.

- Formació sobre les 
espirals d’indagació.R
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Des
2019

E
ls centres saben on van (visió de 

centre), i saben com
 arribar-hi (nova 

cultura de m
illora contínua - espirals)Fase 3: crear la visió del canvi; Fase 4: comunicar per a la implicació; Fase 5: capacitar i eliminar obstacles; Fase 6: 
generar i celebrar èxits a curt termini

Relació amb 
les fases del 

canvi

Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul

Pla de treball 17-18



Set

3a trobada de xarxes
- Planificació general del 
curs 17-18.
- Introducció al marc 
d’escola avançada.
- Introducció a la 
construcció de la visió.

Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul

4a trobada de xarxes
- Acompanyament en el 
treball de la visió.
- Introducció a la 
planificació estratègica.
- Introducció a les 
espirals d’indagació.

5a trobada de xarxes
- Marc d’escola 
avançada - 
Aprofundiment en les 
pràctiques (7 principis 
de l’aprenentatge).

6a trobada de 
xarxes

- Marc d’escola 
avançada - 
Aprofundiment 
en l’avaluació.

7a trobada de xarxes
- Marc d’escola avançada - 
Aprofundiment en 
l’organització.
Amic crític primer loop espiral

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

El centre haurà testat les espirals d’indagació

Sensibilització Marc d’escola avançada Visió de centre Millora contínuaEstratègia

- Tret de sortida amb 
famílies.

- Recursos inspiradors.
- Dinàmica Escenaris.

- Kit MLTS.
- Autodiagnosi.

- Kit del marc d’escola 
avançada.

- Casos d’estudi.

- Kit per a la construcció 
de la visió de centre.

- Rúbrica de canvi.
- Orientacions per a la 

planificació estratègica.

- Formació sobre les 
espirals d’indagació.R

ec
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pr
op

os
at

s

Des
2019

E
ls centres saben on van (visió de 

centre), i saben com
 arribar-hi (nova 

cultura de m
illora contínua - espirals)Fase 3: crear la visió del canvi; Fase 4: comunicar per a la implicació; Fase 5: capacitar i eliminar obstacles; Fase 6: 
generar i celebrar èxits a curt termini

Relació amb 
les fases del 

canvi



Les ulleres del Marc

27
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Inotroducció a la dinàmica

Com ho farem?

Contrast del model de 
centre 2 amb el marc 
d’escola avançada

Contrast del model de centre 
1 amb el marc d’escola 

avançada 

Detecció del propòsit, les 
pràctiques, l’avaluació i 
l’organització del model 

de centre 1

Objectiu: Aprofundir en els 4 eixos del marc d’escola avançada i entendre el 

funcionament de la dinàmica per poder-la replicar amb el claustre.
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Model de centre 1

Enllaç al vídeo sobre el model de centre 1

https://drive.google.com/open?id=0Bxrg8u_C7SgCdlBxRmgyYUI0ZUU
https://drive.google.com/open?id=0B4C6N8C0ufkJZEI4UjlOS2xDblE
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Institut de Sils Escola Sadako

Model de centre 2

https://www.youtube.com/watch?v=SqALWa40NJM
https://www.youtube.com/watch?v=veZKujXNKpw
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Conclusió de la dinàmica

Podem contrastar el nostre centre educatiu amb el marc 
d’escola avançada conjuntament amb el claustre

Hem contrastat el model 
de centre 2 amb el marc 

d’escola avançada 

Hem contrastat el model de 
centre 1 amb el marc 
d’escola avançada 

Hem analitzat el propòsit, 
les pràctiques, l’avaluació 
i l’organització del model 

de centre 1

Objectiu: Aprofundir en els 4 eixos del marc d’escola avançada i entendre el 

funcionament de la dinàmica per poder-la replicar amb el claustre.
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Conclusió de la dinàmica

Enllaç al vídeo del marc d’escola avançada

http://www.escolanova21.cat/horitzo-comu/


La importància de construir 
una visió de centre
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“Si vols construir un vaixell, no comencis per buscar fusta, tallar 
taules o distribuir la feina. Evoca primer en els homes i les 

dones l’anhel de la mar lliure i ampla”.
Antoine de Sant-Exupéry



visió
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La visió d’un centre educatiu

Què ens ha aportat fins a la construcció de la visió:

Primera trobada 
de xarxa

Segona trobada de 
xarxa

Tercera 
trobada de 

xarxa



La visió d’un centre educatiu
4 aspectes rellevants sobre el procés de construcció de la visió:

Es construeix a través d’un procés de 
participació amb la comunitat educativa (famílies, 

infants i docents)

El procés té una temporització clara (com a 
proposta i orientació, 2n trimestre del curs)

És un procés guiat (Kit per a la 
construcció de la visió de centre)

A la 4a. trobada de xarxa compartirem 
avenços sobre el procés de 

construcció de la visió



Precs i preguntes
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Tancament i properes 
passes
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Set

3a trobada de xarxes
- Planificació general del 
curs 17-18.
- Introducció al marc 
d’escola avançada.
- Introducció a la 
construcció de la visió.

Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul

4a trobada de xarxes
- Acompanyament en el 
treball de la visió.
- Introducció a la 
planificació estratègica.
- Introducció a les 
espirals d’indagació.

5a trobada de xarxes
- Marc d’escola 
avançada - 
Aprofundiment en les 
pràctiques (7 principis 
de l’aprenentatge).

6a trobada de 
xarxes

- Marc d’escola 
avançada - 
Aprofundiment 
en l’avaluació.

7a trobada de xarxes
- Marc d’escola avançada - 
Aprofundiment en 
l’organització.
Amic crític primer loop espiral

Formació 
d’estiu

Sensibilització

Marc d’escola 
avançada

Visió de centre

Espirals 
d’indagació

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

El centre haurà testat la metodologia

Sensibilització Marc d’escola avançada Visió de centre Espirals d’indagacióEstratègia

- Tret de sortida amb 
famílies.

- Recursos inspiradors.
- Dinàmica Escenaris.

- Kit MLTS.
- Autodiagnosi.

- Kit del marc d’escola 
avançada.

- Casos d’estudi.

- Kit per a la construcció 
de la visió de centre.

- Rúbrica de canvi.
- Orientacions per a la 

planificació estratègica.

- Formació sobre les 
espirals d’indagació.R

ec
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Des
2019

E
ls centres saben on van (visió de 

centre), i saben com
 arribar-hi (nova 

cultura de m
illora contínua - espirals)Fase 3: crear la visió del canvi; Fase 4: comunicar per a la implicació; Fase 5: capacitar i eliminar obstacles; Fase 6: 
generar i celebrar èxits a curt termini

Relació amb 
les fases del 

canvi



4a trobada de xarxes

- Feedback sobre la dinàmica 
del marc d’escola avançada al 
claustre.
- Feedback sobre el procés 
de construcció de la visió.

Oct Nov Des Feb Des
2019

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

saben com
 arribar-hi (nova cultura de m

illora 
contínua - espirals)

Objectius Recursos

Aprofundir en el marc 
d’escola avançada 

amb el claustre

Kit del marc d’escola 
avançada

Planificar el procés 
de construcció de la 
visió i començar a 

implementar-lo

Kit per a la 
construcció de la visió

3a Trobada Construcció de la visió!

Properes passes

A la xarxa digital!



Set

3a. Trobada - 
1a quinzena 

d’octubre

Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul

4a. Trobada - Entre 
el 27 de novembre i 
el 15 de desembre

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)

Quan ens trobarem? On?
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Què ens emportem de la trobada?
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Quina valoració fem de la trobada?

goo.gl/ig5cjj

Podeu accedir al següent enllaç per fer la valoració:

https://goo.gl/ig5cjj



