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Fases en la innovació pedagògica 
 
El desenvolupament d’un procés d’innovació pedagògica comporta una revisió i          

modificació important de les estructures i maneres de fer del centre educatiu. No és,              

per tant, un procés simple. 

 

Aquesta transformació necessitarà seguir un procés planificat, que haurà de ser           

gradual, integrador i adaptat a la seva realitat.  

 
Analitzar la realitat 
 

La primera fase del procés d’innovació serà la realització d’una anàlisi de la realitat              

educativa a la que es vol donar resposta, i que ha de permetre identificar aquells               

aspectes a transformar.  

Això hauria de conduir a tenir un coneixement detallat del centre educatiu a tots els               

nivells: del procés d’ensenyament-aprenentatge, de l’estructura organitzativa i de la          

relació amb el seu entorn més proper.  

Aquesta fase hauria de finalitzar amb una detecció de les necessitats, reptes o             

problemes que s’han de millorar i la proposta d’una escala de prioritats. 

 

 

 

Fitxa d’autodiagnosi 

Planificació estratègica com a eina de 

millora 

DAFO 

Documents per a l’organització i gestió  

Proves externes i internes. 

 

 

Dissenyar un pla d’acció: concreció 
 
El pla d’acció guiarà el procés de transformació i adaptació de l’escola. Caldrà             

assenyalar uns objectius específics, mesurables, assolibles, realistes i emmarcats         

en el temps (característiques que recull l’acrònim anglès SMART) i acompanyar-los           

d’unes estratègies que ens permetin assolir-los. També haurà d’incloure les          

diferents actuacions es portaran a terme, el calendari previst, així com els recursos             

necessaris pel desenvolupament del pla. 
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Per al disseny del pla d’acció 

Per a l’avaluació de la implementació 

Per a l’avaluació del disseny  

Per a la implementació 

 

Implementar el pla d’acció 
 
A partir del calendari establert, però sense deixar de banda una certa capacitat             

d’adaptació a noves realitats o necessitats, caldrà que l’equip impulsor delimiti           

responsabilitats i assigni accions concretes a la resta de persones implicades en el             

procés.  

De forma general, caldrà anar revisant la disponibilitat de recursos en les diferents             

etapes i anar recollint les informacions necessàries per a l’avaluació, tant del            

projecte en conjunt, com del propi procés d’implementació, per si s’han de fer             

modificacions. 

 

 
Acompanyament del pla d’acció de millora 

Actuacions i el seu calendari d’aplicació 

Fitxa d’objectius i criteris 

Avaluació de la implementació 

 
Avaluar el procés 
 
Per poder avaluar en quina mesura s’han assolit els objectius del procés de canvi és               

important que, des de les primeres fases d’aquest, estiguin ben formulats els seus             

criteris i indicadors d’avaluació. El procés de desenvolupament i la seva avaluació            

s’han d’iniciar en paral·lel.  

 

Per assolir els objectius és necessari tenir evidències d’allò que ha passat. i la seva               

valoració ens ha de permetre prendre decisions sobre el programa o projecte que             

estem portant a terme. Aquestes decisions ens poden conduir a: 
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a) L’eliminació del programa/projecte 

b) La modificació d’aquells aspectes que no funcionin 

c) La consolidació del programa/projecte com un projecte de millora. 

 

Avaluació de l’assoliment d’objectius  Avaluació final del procés de canvi 

 

 

Etapes del procés d’avaluació 
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Cada programa i cada projecte d’innovació ha d’establir els seus indicadors. Pot            

haver-hi indicadors generals de programa i indicadors propis per als projectes de            

centre i les pràctiques educatives de referència. 

 

 

 

 

 

 

 


