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30 docents experts s’incorporen a l’Equip de Persones Facilitadores 
del Laboratori de Transformació Educativa.

Aquest curs 50 facilitadors/es acompanyaran a 100 centres 
educatius per empoderar-los en els processos de transformació: 
organització i gestió del centre, metodologies innovadores, i treball 
en xarxa i ecosistemes educatius.

Reflexions sobre 4 aspectes clau que han d’orientar els centres i les 
actuacions del Laboratori perquè el context socio-educatiu i sanitari 
en el que vivint esdevingui una oportunitat de transformació i millora 
de la qualitat educativa.
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A. Com han de ser els centres educatius partint de les fortaleses pròpies i recollint les 

noves oportunitats? 

B. Quines són les noves oportunitats que hem de tenir presents, vinculades als “Set 

principis de l’aprenentatge”?

C. Com hem de redefinir el propòsit educatiu dels centres per construir una escola nova 

que s’ocupi de l’acompanyament personalitzat i que sigui capaç de distribuir 

oportunitats vetllant pel bé comú? 

D. Quines oportunitats ens brinda l’educació estesa on el dins i el fora interactuen i 

col·laboren formant ecosistemes locals?
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SALA 1
Afegiu els aspectes més rellevants de la reflexió. No és necessari que distingiu en les 4 preguntes plantejades, però us demanem que 

comenceu posant el focus en la pregunta 1: Com han de ser els centres educatius partint de les 
fortaleses pròpies i recollint les noves oportunitats?

● Molt conscients d’un mateix. Repensar-nos constantment com a centre i com a docents.
● Saber analitzar per detectar fortaleses i escoltar totes les parts que conformen la comunitat educativa. 
● Optar per una avaluació formativa amb eines i estratègies per a seguir aprenent com a centre.
● Amb moments per a l’autoreflexió.
● Amb un procés compartit amb objectius clars.
● Detectar necessitats per avançar cap a la transformació. Saber quins canvis s’han de fer.
● Amb lideratge compartit - lideratge distribuït. 
● Amb recull d’evidències i definició d’indicadors.
● Els petits canvis són poderosos:  consensuats i amb molt valor.
● Centres capaços d’aconseguir que el projecte sigui de cadascun: empoderar docents. 
● Amb capacitat de respectar un ritme saludable de transformació.
● Que siguin capaços de ser referent en allò que volen.



● Per aprendre necessito els i les altres: aprenentatge de naturalesa social. Interacció amb altres centres.
● Esforç de tot l’equip.
● Avaluació continuada.
● Comunicar-nos amb entitats i institucions externes. 
● Noves necessitats davant la nova situació que vivim.
● Oportunitat per globalitzar coneixement: connexió entre docents. Pràctica reflexiva.
● Fomentar l’autonomia de l’alumnat, però també del professorat i del centre.
● Diferències individuals: palanca de canvi davant noves situacions que vivim a nivell social.
● Necessitat de cultivar la mentalitat de creixement tant de l’alumnat com de l’equip pedagògic, ja que 

aquesta donarà forma a com trobem respostes.
● Recollir la veu de l’alumnat com element clau pel seu empoderament educatiu però tenint en compte la 

maduresa de l’equip de professorat, incorporant tot l’entorn en l’estratègia de la transformació educativa
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SALA 2
Afegiu els aspectes més rellevants de la reflexió. No és necessari que distingiu en les 4 preguntes plantejades, però us demanem que 

comenceu posant el focus en la pregunta 2: Quines són les noves oportunitats que hem de tenir 
presents, vinculades als “Set principis de l’aprenentatge”?



● Redefinir els propòsits a partir del canvi de mirada de l’educació (per a què ho fem? per a qui ho fem?)
○ És un procés personal.
○ Respectar els processos de canvi, els llenguatges i les cultures del centre i de la comunitat: el procés flexible.
○ Generar preguntes concretes.

● Iniciar el procés a partir de les necessitats del centre. 
● Generar espais de reflexió mediada (fer-ho acompanyat).

○ Objectius comuns i concrets.
○ Preguntes concretes.
○ Sense prejudicis.
○ Significats compartits.
○ Dinàmiques de participació on tots i totes s’hi sentin incloses.

● Arribar a acords i portar-los a la pràctica (a l’aula). 
● Distribuir tasques.
● Reflexionar i revisar sobre què respon a la necessitat i què no. 
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SALA 3
Afegiu els aspectes més rellevants de la reflexió. No és necessari que distingiu en les 4 preguntes plantejades, però us demanem que 

comenceu posant el focus en la pregunta 3: Com hem de redefinir el propòsit educatiu dels centres per 
construir una escola nova que s’ocupi de l’acompanyament personalitzat i que sigui capaç 
de distribuir oportunitats vetllant pel bé comú?



● L’educació entesa com un ecosistema educatiu que traspassa les parets i va més enllà. Mirem el fora, 
podem transformar el nostre entorn (anada i tornada) i societat des d’un sentiment de corresponsabilitat  i 
des d’una mirada sistèmica. 

● Descobrir les OPORTUNITATS, cercar-les i conèixer-les ens facilita obrir portes per a transformar la 
pedagogia i donar resposta a les necessitat propies de cada escola i de cada territori. Saber aprofitar les 
opcions que hi ha dins de la idiosincràsia de cada centre és essencial i identitari.

● La mirada de 360 graus amb equitat, inclusió i humanitat pot generar noves oportunitat dins les 
incerteses actuals i trobar eines per assumir riscos.
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SALA 4
Afegiu els aspectes més rellevants de la reflexió. No és necessari que distingiu en les 4 preguntes plantejades, però us demanem que 

comenceu posant el focus en la pregunta 4: Quines oportunitats ens brinda l’educació estesa on el 
dins i el fora interactuen i col·laboren formant ecosistemes locals?


