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XARXA LOCAL XXXXXXX
5a TROBADA

#escolanova21
#XarxesLocalsEN21



Punt de situació

3



Set

3a trobada de xarxes
- Planificació general del 
curs 17-18.
- Les ulleres del 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
- Aprofundiment en el 
marc d’escola 
avançada.
- Acompanyament en el 
treball de la visió.

5a trobada de xarxes
- Introducció a 
l’Espiral d’Indagació   
- Mentalitat de 
creixement
- 7 principis de 
l’aprenentatge

6a trobada de 
xarxes

- Rúbrica de 
canvi.
- Planificació 
estratègica.

7a trobada de xarxes
- Marc d’escola avançada 
- Amic crític primer loop 
espiral
- Valoració xarxa

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

L’equip impulsor del centre haurà testat la metodologia de 
l’Espiral d’Indagació

Des
2019

E
ls centres saben on van (visió de 

centre), i saben com
 arribar-hi (nova 

cultura de m
illora contínua - espirals)



Fases del procés de canvi Recursos associats Públic objectiu Estat Trobada de 
xarxa

Fase 1: sensibilitzar la comunitat educativa 
sobre la necessitat i l'oportunitat del canvi 
educatiu

Recursos inspiradors: necessitat i 
oportunitat de canvi 

Claustre
Penjat a la 

xarxa digital
1a

Most Likely To Succeed: necessitat i 
oportunitat de canvi

Claustre
Penjat a la 

xarxa digital
Cap de 

referència
Autodiagnosi: necessitat i oportunitat de 
canvi

Claustre
Penjat a la 

xarxa digital
Cap de 

referència
Dinàmica “Escenaris” de la 2a trobada de 
xarxa: necessitat i oportunitat de canvi

Claustre
Penjat a la 

xarxa digital
2a

Tret de sortida amb les famílies Famílies
Penjat a la 

xarxa digital
Cap de 

referència

Fase 2: crear l'equip impulsor del canvi 
educatiu al centre

Orientacions per a la creació de l'equip 
impulsor

Equip directiu
Penjat a la 

xarxa digital
2a

Orientacions sobre la gestió del canvi A determinar No s’ha 
produït

Cap de 
referència

Fase 3: definir una nova visió de centre 
alineada amb el marc d'escola avançada

Dinàmiques per aprofundir en el marc 
d'escola avançada

Claustre
Penjat a la 

xarxa digital
3a

Dinàmica "El Calamar de la visió" de la 4a 
trobada de xarxa

Equip impulsor
Penjat a la 

xarxa digital
4a

Kit per a la creació de la visió de centre
Claustre, infants i 

famílies
Penjat a la 

xarxa digital
Cap de 

referència

Fase 4: planificar estratègicament com avançar 
cap a la visió de centre

Orientacions per a la planificació 
estratègica A determinar No s’ha 

produït
Cap de 

referència

Rúbrica de canvi Equip directiu i 
impulsor

No s’ha 
produït

6a

Fase 5: incorporar una cultura de millora 
contínua al centre per avançar cap a la visió

The Spiral Playbook i vídeo de Judy 
Halbert i Linda Kaser

Claustre
Penjat a la 

xarxa digital 5a

De quins recursos disposem?

http://transformacioeducativa.cat/dinamica-recursos-inspiradors
http://transformacioeducativa.cat/dinamica-recursos-inspiradors
http://transformacioeducativa.cat/grups/debat-mlts/recursos
http://transformacioeducativa.cat/grups/debat-mlts/recursos
http://transformacioeducativa.cat/eina-autodiagnosi
http://transformacioeducativa.cat/eina-autodiagnosi
https://drive.google.com/file/d/0B3qR5gexInZbV3FRcktjdGRuNFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B3qR5gexInZbV3FRcktjdGRuNFU/view
http://transformacioeducativa.cat/tretsortidafamilies
https://docs.google.com/presentation/d/17CKIxn13fdZ208hJSS6e5TpyNUxC82I7pGfhrbUYc94/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/17CKIxn13fdZ208hJSS6e5TpyNUxC82I7pGfhrbUYc94/edit#slide=id.p4
http://transformacioeducativa.cat/horitzo-comu
http://transformacioeducativa.cat/horitzo-comu
https://drive.google.com/file/d/1CAEJmo4x_jAId7uawcWdLWGF29gnk1-X/view
https://drive.google.com/file/d/1CAEJmo4x_jAId7uawcWdLWGF29gnk1-X/view
http://transformacioeducativa.cat/visiodecentre
http://transformacioeducativa.cat/recursos-recomanats/les-espirals-d-indagacio-spirals-of-inquiry
http://transformacioeducativa.cat/recursos-recomanats/les-espirals-d-indagacio-spirals-of-inquiry
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Espiral d’indagació

Quines són les paraules clau de la 5a. Trobada?

Mentalitat de creixement

7 ppis de l’aprenentatge

Visió de centre
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Link a vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=2nCtPJUyolE
https://www.youtube.com/watch?v=0jHsq36_NTU


Estructura de la 5a trobada

5a TROBADA
30’ Benvinguda i introducció

90’

Dinàmica: “La meva primera Espiral d’Indagació”

● Fases de l’Espiral d’Indagació
● Elements base de l’Espiral

30’ Cafè - Presentació del centre acollidor 

60’

Dinàmica: “La meva primera Espiral d’Indagació”

● Elements base de l’Espiral
● Compartim la nostra Espiral

10’ Precs i preguntes

20’ Tancament i properes passes

8

Dinàmica 
replicable amb 

els equips 
impulsors, per 
a dur a terme 

l’Espiral 
d’Indagació 

aplicat al propi 
centre



Dinàmica: La meva primera 
Espiral d’Indagació

9
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Introducció a la dinàmica

Objectiu: 
Que els participants coneguin la metodologia de l’Espiral d’Indagació, la relació 

que té amb el procés de canvi i com aprofundir en l’ús de la metodologia al centre
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La meva primera Espiral d’Indagació

Cas d’estudi d’aplicació de l’Espiral 
d’Indagació a un centre de Canadà

https://drive.google.com/open?id=1LfMkEi6vX2VMWIGdLlledbHEWH2yV8pn
https://drive.google.com/open?id=1LfMkEi6vX2VMWIGdLlledbHEWH2yV8pn
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Una pregunta per a la reflexió... 

Quina relació hi ha entre la visió de centre i 
l’Espiral d’Indagació?

La meva primera Espiral d’Indagació
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Una pregunta per a la reflexió... 

Quina relació hi ha entre la visió de centre i 
l’Espiral d’Indagació?

Orientació...

La visió d’un centre és l’element que 
reflecteix el consens de la comunitat 

educativa sobre com ha de ser el centre 
educatiu en un futur determinat

L’Espiral d’Indagació és una 
metodologia que permet als centres 

emprendre accions posant al centre els 
infants

La relació es troba en què les accions que s’emprenen a través de l’Espiral han de 
contribuir a què el centre avanci cap a la visió. Per tant, la visió exerceix com a 

referència i ajuda a prioritzar quines accions es poden emprendre

La meva primera Espiral d’Indagació



14

… i aleshores

De quina manera l’Espiral d’indagació permet avançar cap a la 
visió de centre (o, en general, el marc d’escola avançada)?

Recurs de suport:

Cartes del marc d’escola avançada

La meva primera Espiral d’Indagació

https://drive.google.com/open?id=0Bxrg8u_C7SgCN01PWHB5OWl3X0ZDTFB4T1dhS0pqTUQ3c1J3
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L’EI ha fet la dinàmica del Calamar

S’ha creat la nova visió de centre

S’ha implicat a la comunitat educativa per avançar cap a 
la visió

S’ha comunicat a la comunitat educativa la nova visió de 
centre

L’EI ha planificat el procés de creació amb l’ajuda del Kit 
per a la creació de la visió

E
L 

M
A

R
TE

LL
 D

E
 L

A 
VI

SI
Ó

La meva primera Espiral d’Indagació

El centre ha començat el procés participatiu de creació 
de la visió amb els infants, les famílies i el claustre.

L’equip impulsor (EI) ha dut a terme alguna acció de 
sensibilització amb el claustre o la comunitat educativa
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Una pregunta per a la reflexió... 

Quina relació hi ha entre la mentalitat de 
creixement i l’Espiral d’Indagació?

La meva primera Espiral d’Indagació



En l’equip d’indagació, l’espiral contribueix a cultivar una mentalitat orientada al 
creixement, a mesura que els docents agafen confiança en el procés d’indagació, 

esdevenen més curiosos a trobar noves estratègies i enfocaments per respondre més 
eficientment a les necessitats dels aprenents. 

A nivell de centre, l’espiral ofereix una manera de passar d’un sistema amb un plantejament 
estàtic o fixe, a una comunitat d’aprenentatge orientada a la millora contínua (creixement).

18

Una pregunta per a la reflexió... 

Quina relació hi ha entre la mentalitat de 
creixement i l’Espiral d’Indagació?

Les persones amb mentalitat de creixement 
creuen que el seu èxit es deu a l’esforç i la 

pràctica i, per tant, assumeixen que els talents 
d’una persona es poden desenvolupar si es 

treballen amb persistència.

Orientació...

La meva primera Espiral d’Indagació

L’Espiral d’Indagació és una 
metodologia que permet als centres 

emprendre accions posant al centre els 
infants
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… i aleshores

En el nostre espiral, de quina manera els participants han actuat amb mentalitat de 
creixement a l’hora de desenvolupar l’espiral? De quina manera l’espiral plantejat 

pot contribuir a desenvolupar la mentalitat de creixement dels participants?

Recursos de suport:

https://www.mindsetworks.com/

Esquema mentalitat fixa vs mentalitat de creixement

La meva primera Espiral d’Indagació

https://www.mindsetworks.com/
https://drive.google.com/open?id=1s2_4q9j7ElY44yHbF_VBtBZirDHy18xz


20

Una pregunta per a la reflexió... 

Quina relació hi ha entre els 7 principis de 
l’aprenentatge i l’Espiral d’Indagació?

La meva primera Espiral d’Indagació



Els 7 principis de l’aprenentatge són determinants en les fases d’Observació i Comprovació. A la 
fase d’Observació, analitzarem la situació actual tenint en compte els 7 principis. A la fase de 

Comprovació, contrastarem si hem marcat prou la diferència en base als 7 principis.
Així mateix, els 7 principis també han de guiar l’aprenentatge de l’equip d’indagació i els educadors.

21

La recerca sobre la naturalesa de 
l’aprenentatge a través de la cognició, l’emoció 

i la biologia s’ha sintetitzat en set “principis” 
transversals que haurien d’orientar la creació 
dels entorns d’aprenentatge dels segle XXI.

Una pregunta per a la reflexió... 

Quina relació hi ha entre els 7 principis de 
l’aprenentatge i l’Espiral d’Indagació?

Orientació...

L’Espiral d’Indagació és una 
metodologia que permet als centres 

emprendre accions posant al centre els 
infants

La meva primera Espiral d’Indagació



Preguntes relacionades amb cada un dels principis de 
l’aprenentatge
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… i aleshores

Com hem tingut en compte els 7 principis de l’aprenentatge en el nostre 
espiral d’indagació?

Recursos de suport:

Extracte 7 principis de la guia 
“The Nature of learning”

La meva primera Espiral d’Indagació

https://drive.google.com/open?id=1u92Eui3KoeTaP0kfUufyMApBeQqopdcH
https://drive.google.com/open?id=1u92Eui3KoeTaP0kfUufyMApBeQqopdcH
https://drive.google.com/open?id=1IR15uPdZMyKkD4_eCaaZ-J3VNHtDmS7P
https://drive.google.com/open?id=1IR15uPdZMyKkD4_eCaaZ-J3VNHtDmS7P
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La meva primera Espiral d’Indagació

#escolanova21
#xarxeslocalsEN21

també a:
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La meva primera Espiral d’Indagació

Objectiu: 
Que els participants coneguin la metodologia de l’Espiral d’Indagació, la relació 

que té amb el procés de canvi i com aprofundir en l’ús de la metodologia al centre



Precs i preguntes

25



Tancament i properes 
passes
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Set

3a trobada de xarxes
- Planificació general del 
curs 17-18.
- Les ulleres del 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
- Aprofundiment en el 
marc d’escola 
avançada.
- Acompanyament en el 
treball de la visió.

5a trobada de xarxes
- Introducció a 
l’Espiral d’Indagació   
- Mentalitat de 
creixement
- 7 principis de 
l’aprenentatge

6a trobada de 
xarxes

- Rúbrica de 
canvi.
- Planificació 
estratègica.

7a trobada de xarxes
- Marc d’escola avançada 
- Amic crític primer loop 
espiral
- Valoració xarxa

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

L’equip impulsor del centre haurà testat la metodologia de 
l’Espiral d’Indagació

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

3a. Trobada - 
1a quinzena 

d’octubre

Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul

4a. Trobada 

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?



Febrer Març Abril Des
2019

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

saben com
 arribar-hi (nova cultura de m

illora 
contínua - espirals)

Què podem fer entre 
la 5a i la 6a trobada?

Amb quins 
recursos?

Avançar en el procés 
de creació de la visió 

de centre 

5a Trobada

En què podem avançar als centres?

6a Trobada

Situar el centre 
educatiu a la rúbrica 

de canvi

Continuar testant 
l’Espiral d’Indagació

Qui?

Tota la comunitat 
educativa

Equip directiu i/o 
equip impulsor

Equip impulsor

Kit per a la creació de 
la visió de centre 

(xarxa digital)

Rúbrica de canvi 
(pendent d’entregar 

als centres)

The Spiral Playbook

http://transformacioeducativa.cat/visiodecentre
http://transformacioeducativa.cat/visiodecentre
https://drive.google.com/file/d/1fyVDCFUfukJCO5NGanERRG5TxQSM5frT/view
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Quina valoració en fem de la trobada?

https://goo.gl/jqajni

Podeu accedir al següent enllaç per fer la valoració:

Atenció amb les 
preguntes del final 
del qüestionari! Us 

sonen?




