
LABORATORI DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

           

R + D + I

Acompanyament als centres

Recerca, nou coneixement i aprofundiment 

Xarxes Territorials de Transformació Educativa

Escalat de la Transformació Educativa



LA TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRE

METODOLOGIES INNOVADORES

XARXA I ECOSISTEMA DE LA INNOVACIÓ

● Desenvolupament personal i social

● Acompanyament a l’aprenent
● Personalització dels aprenentatges
● Organització i gestió flexible de centre
● Ecosistema educatiu en els aprenentatges
● Metodologies d’aprenentatge per a la vida
● Cultura avaluativa com a motor d’aprenentatge 

i de transformació educativa

Eixos Dimensions



PRINCIPIS DE LA TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA EN XARXA

Els principis sobre el que es fonamenta aquesta iniciativa són:

AUTONOMIA DESCENTRALITZACIÓ CORRESPONSABILITAT



EQUIP MOTOR

● Coordinador/a Serveis Territorials

● Referent Innovació / Transformació / Xarxes

Inspecció 
Educativa

Serveis Territorials

DGIRCD

Coordinació de les Xarxes Territorials
Detecció i seguiment de centres
Estratègies metodològiques i organitzatives



LABORATORI DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

❏ Finalitat del Laboratori:

Investigació i Desenvolupament de processos de transformació 
educativa transferibles al sistema educatiu de Catalunya:
  

1) IDENTIFICAR les necessitats de la REALITAT dels centres i del 
sistema.

2) CREAR coneixement sobre els processos i les estratègies de 
transformació educativa:

● Marc de Referència de la Transformació Educativa. 
Criteris i Indicadors

● Processos de Transformació i Millora
● Centres de Referència Educativa

3) ACOMPANYAR i donar eines als centres del programa i als 
centres de les xarxes de transformació.

4) DESENVOLUPAR el model de transformació del sistema educatiu 
des de la fonamentació pedagògica i la recerca educativa, 
entenent el centre com a unitat que aprèn.



XARXES TERRITORIALS DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

❏ Finalitat de les Xarxes de Transformació: 

Crear i dinamitzar espais de reflexió compartida per generar als centres 
i a les pròpies xarxes:

1) SENSIBILITZACIÓ,
2) IDENTIFICACIÓ i AUTOCONSCIÈNCIA,
3) PRESA DE DECISIONS,

Aquesta reflexió i la reflexió metacognitiva permeten promoure i 
emprendre actuacions que possibilitin als centres iniciar la 
transformació educativa.

Generar una CULTURA PEDAGÒGICA de treball cooperatiu entre 
centres amb objectius transformadors, respectant les singularitats i 
afavorint el creixement compartit.



PROGRAMA D’ACCELERACIÓ DE LA TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

❏ Finalitat del Programa: 

Transformació accelerada del sistema educatiu de Catalunya:

PROVOCAR en 3 anys la transformació educativa, a centres sostinguts 
amb fons públics del sistema educatiu no universitari de Catalunya, a 
partir del coneixement generat pel Laboratori i amb la participació i 
l’acompanyament dels Centres de Referència Educativa.

PROPORCIONAR als centres participants els recursos i les eines 
necessaris per impulsar la transformació del centre.

Convocatòria dels programes d’Innovació: març de 2020



Xarxes Territorials de 
Transformació Educativa

Sensibilitzar i crear la necessitat de transformació dels centres del  territori.Sensibilització

Afavorir l’aprenentatge entre iguals compartint objectius i procediments.Reflexió

Aprenentatge Fomentar la construcció compartida del coneixement.

Programa d’Acceleració de 
la Transformació Educativa

Actualitzar el proposit del centre com a espai de construcció del bé comú des de la 
personalització de l’aprenentatge i les mesures universals d’inclusió i equitat.

Cultura de centre
Incorporar la cultura reflexiva de centre que possibilita la transició sistemàtica a un 
nou model d’escola reformulant el concepte d’aprenentatge i el rol de l’alumnat

Projecte educatiu

Creixement i motor 
de canvi

Empoderar els centres educatius per aconseguir una ciutadania crítica i conscient, 
capaç d’adaptar-se a nous reptes per aconseguir un creixement sostenible i inclusiu.

Laboratori de
Transformació Educativa

Determinar els criteris de qualitat educativa que orientin els processos de transformació 
dels centres educatius de Catalunya.Qualitat educativa

Definir procediments i estratègies per identificar, validar i certificar els processos de 
transformació educativa.Processos

Impacte Recollir, analitzar i interpretar les evidències d’impacte de la transformació dels 
centres.

O
B

JE
C

TI
U

S
O

B
JE

C
TI

U
S

O
B

JE
C

TI
U

S



propòsit
 promoure l’educació híbrida 
com a resposta de qualitat i 
d’equitat davant d’escenaris 

canviants i complexos

Promoure l’educació híbrida amb l’impuls 
d’estratègies organitzatives, metodològiques i 
relacionals.

Generar coneixement dels processos 
d’ensenyament i aprenentatge en entorns 
d’educació híbrida.

Impulsar l’educació digital amb la identificació  
d’experiències reeixides de centres avançats.

Recollir evidències contrastades. IRE UB

Afavorir la transformació educativa des de 
l’autonomia de centre i la implicació de la 
comunitat.

Resolució projecte

Laboratori de Transformació Educativa

Projecte Pilot
Educació Híbrida



properes 
passes

Segon Trimestre. Fase 2. Dades
- Model híbrid d’educació: diagnòstic, reptes i propostes
- Reunions de seguiment amb cada centre participant
- Formació segons necessitats dels centres del projecte
- Itinerari de visites entre centres (Model híbrid - partint dels punts forts de 

cada centre)
- Recollida d’evidències (indicadors, processos, resultats). 
- Grups de discussió: anàlisi quantitativa i qualitativa dels processos i dels 

primers resultats
- Participació dels centres del projecte als espais formatius del Laboratori i a 

les xarxes de transformació educativa
- Segona reunió de la comunitat d’aprenentatge d’educació híbrida
- Visites entre centres

2021

Tercer Trimestre. Fase 3
- Reunions de seguiment amb cada centre participant
- Jornada de presentació de projectes de centres oberta a tot el 

professorat (3 eixos PLA CET)
- Tercera reunió de la comunitat d’aprenentatge d’educació híbrida
- Recollida d’evidències 
- Grups de treball. Metodologia visual thinking
- Visites entre centres
- Experiències de centres (en els tres eixos)
- Guia orientativa sobre l’educació híbrida

2021

Primer Trimestre. Fase 1. Diagnòstica
2020

- Publicació de la Resolució de creació del Projecte pilot
- Constitució de l'equip de treball de cada centre 
- Inscripció al GTAF
- Revisió conjunta  Plans d’acció dels centres
- Entrada al NODES intern del projecte pilot
- Detecció de necessitats dels centres
- Proposta ’Institut de Recerca Educativa (IRE) de la UB: Disseny del model 

d’avaluació del projecte
- Compartim significats (educació híbrida i eixos de transformació educativa) 
- Reunions de seguiment amb cada centre participant
- Reunions quinzenals de la comunitat d’aprenentatge d’educació híbridaLaboratori de Transformació Educativa

Projecte Pilot
Educació Híbrida



1. Aprendre a ensenyar en modalitat híbrida.
2. Mateixos o millors resultats en les avaluacions 
….d’aprenentatges de l’alumnat.
3. Millorar el disseny de les activitats 
….d’aprenentatge.

4. Millorar l’autonomia i les competències digitals 
….de l’alumnat.

+ Com en l’aprenentatge presencial: més 
..professorat.
+ Formació en educació híbrida.

>Enfortir el treball cooperatiu d’ÀMBITS i  
..DOCENT.
>Consolidar competències digitals de 
..comunicació interpersonal i col·laboració, 
..d’alumnat i de famílies.
>Millorar l’atenció personalitzada: grups en 
..ràtios petites + l’atenció telemàtica 
..personalitza més.
>Potenciar l’autonomia de l’alumnat.

QUÈ HEM ACONSEGUIT

QUÈ ENS MANCA

QUÈ ENS PLANTEGEM

Projecte pilot d’educació híbrida
INSTITUT ...

La publicació de la resolució que autoritzi aquest 
model.
L’acceptació de les famílies d’aquesta modalitat 
d’aprenentatge com a igualment vàlida, com la 
presencial. 

QUÈ ENS PREOCUPA



• Els alumnes: el seu benestar emocional, la seva competència digital, el seu seguiment i l’acompanyament tutorial, com mantenir la seva 
motivació, com aconseguir equitat, inclusió i reduir l’escletxa digital, com assistir als alumnes sense recursos o amb dificultats...

• Les famílies: que entenguin el pla pilot, que vegin que l’aprenentatge en línia no és residual respecte al presencial sinó que és 
igualment vàlid, la gestió familiar (els alumnes sols a casa), i l’equitat en l’accés a la tecnologia i minorar l’escletxa digital...

• El professorat: el seu benestar emocional, la seva competència digital, poder mantenir espais d’autoformació, implicació, poder 
remoure idees consolidades “una altra forma és possible”…

• L’organització: com organitzar-se, l’horari del professorat, com generar comunitat en un entorn semipresencial...

• Els problemes tècnics: falles en la connectivitat, l’accés a wifi, els dispositius portàtils...

• L’aprenentatge: com garantir un bon aprenentatge, l’equitat i l’excel·lència, l’assoliment del nivell competencial de l’alumnat, com 
organitzar les activitats d’aprenentatge, com avaluar, que no es vegi afectat el seu ritme i nivell d’aprenentatge...

• El context: la continuïtat del projecte, que es quedi únicament d'educació híbrida per a l’època de pandèmia. No poder aprofitar el 
bagatge acumulat, la necessitat d’engegar-ho ja davant la situació, haver de passar a una virtualitat total, la gestió de la informació dels 
casos COVID...

• El Departament: l’acompanyament, la publicació de la resolució que autoritzi aquest model, la diferència de velocitats entre el 
Departament i els Centres educatius, l’organització en temps de pandèmia (grups estables)...

Què ens preocupa?



• Millorar els resultats de l’aprenentatge: potenciar la competència digital de l’alumnat, l’autonomia, la participació activa i els resultats 
acadèmics, optimitzar els processos d’aprenentatge...

• Aprendre: accelerar l’assoliment de la competència digital docent, aprendre a implementar una modalitat híbrida, fer immersió en les 
noves tecnologies, aprendre a ensenyar en modalitat híbrida, investigar sistemes d’avaluació formadora adaptats a l’ensenyament híbrid. 
Fer formació en: noves metodologies i tecnologies, en Moodle, en comunicació no verbal, en avaluació en entorn virtuals...

• Millorar: el disseny de les activitats, la personalització de l’aprenentatge, adequar l’escola inclusiva a la modalitat híbrida. Realitzar un 
pla d’acollida pels docents nous al centre, fer temporitzacions més detalles de les sessions online. Sistema de control (feedback) per 
alumnes i professors. Web + Circulars + Telegram + Twitter, incrementar els recursos, arribar a més estudiants...

• Metodologies: aplicar noves metodologies més competencials, actualitzar materials, facilitar eines digitals,canviar el rol docent a guia de 
l’aprenentatge, l’encaix del projecte amb el PEC del centre...

• Donar resposta al context: oferir un servei educatiu de qualitat durant aquesta època d’incertesa, proporcionar un aprenentatge per un 
context real de futur, tenir diferents formats d’assistència adaptats a la nova realitat, prevenir contagis, tenir el projecte preparat per si les 
condicions ho requereixen. Mantenir un alt nivell educatiu sense perdre el propi projecte educatiu de centre. L’essència de l’educació 
actual està en la presència, en formats diversos (físics, virtuals…). Possibilitat d’assolir reptes més complexos... 

• Guanyar en equitat: incrementar de les oportunitats d’aprenentatge, superar l’escletxa digital, arribar a més estudiants, obrir la 
semipresencialitat a nous ensenyaments...

• Implementar: dedicar aquest curs a posar en marxa el projecte i avaluar-lo, invertir-hi hores, plantejar diferents opcions d’hibridació...

Què ens plantegem?



CURS 2019 - 2020

           109 Centres educatius
70 Centres avançats
39 Centres facilitats

20 Persones facilitadores

4 Xarxes Territorials de Transformació Educativa
(coordinació - dinamització de les XTTE)

Terres de l’Ebre
Tarragona
Lleida
Girona

Centres del Laboratori 2019 - 2020
(no inclosos altres centres de les XTTE)

Mapa de la Transformació Educativa en Xarxa



CURS 2020 - 2021

           
186 Centres educatius

  92 Centres avançats
  94 Centres facilitats

20 Centres Projecte Pilot Educació Híbrida

56 Persones facilitadores

8 Xarxes Territorials de Transformació Educativa
(coordinació - dinamització de les XTTE)

Terres de l’Ebre
Tarragona
Lleida
Girona
Catalunya Central
Maresme - Vallès Oriental
Barcelona Comarques
Baix Llobregat

2 Coordinació amb les xarxes del Consorci Educatiu de Barcelona 
(Xarxes pel Canvi) i dels Serveis Territorials del Vallès Occidental

Mapa de la Transformació Educativa en Xarxa

Centres del Laboratori 2020 - 2021



CURS 2020 - 2021    
LÍNIES DE TREBALL DEL LABORATORI DE TRANSFORMACIÓ 
EDUCATIVA

           
FACILITACIÓ EN CENTRE

Acompanyament personalitzat NODES
Espai virtual plataforma

RECERCA    R+D+I
Aprofundiment amb centres i experts 

Recollida d’evidències

Anàlisi, interpretació i validació

Difusió de les experiències

XARXES TERRITORIALS DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA
Aprenentatge entre centres  

COMUNITATS DE TRANSFORMACIÓ
Espais de reflexió i creació
de coneixement en xarxa

PROJECTE PILOT EDUCACIÓ HÍBRIDA
combinació de les modalitats presencial i virtual que emfatitza 

utilitzar la millor opció per cada objectiu d’aprenentatge 



Laboratori de Transformació Educativa

Dinàmica
Acompanyament de la inspecció en centre des de la mirada de les 7 dimensions de la transformació educativa

Com la inspecció dóna suport als centres per fer realitat la    

transformació educativa tenint en compte les 7 dimensions?
Desenvolupament personal i social

Acompanyament a l’aprenent

Cultura avaluativa com a motor d’aprenentatge i  

de transformació educativa

Personalització dels aprenentatges

Metodologies d’aprenentatge per a la vida

Cultura avaluativa com a motor d’aprenentatge i  

de transformació educativa

Organització i gestió flexible de centre

Ecosistema educatiu en els aprenentatges

Cultura avaluativa com a motor d’aprenentatge i  

de transformació educativa

Sala 3: https://meet.google.com/gdx-xgsk-kga

Document col·laboratiu: 
https://docs.google.com/presentation/d/1mPBok96coStYlAxiFTHyUkN_jCdk31i3vMtEhxSww7o/edit?usp=sharing

Sala 1: https://meet.google.com/cho-kswj-phz Sala 2: https://meet.google.com/ejq-fegk-gbk

https://meet.google.com/gdx-xgsk-kga
https://docs.google.com/presentation/d/1mPBok96coStYlAxiFTHyUkN_jCdk31i3vMtEhxSww7o/edit?usp=sharing
https://meet.google.com/cho-kswj-phz
https://meet.google.com/ejq-fegk-gbk


PLATAFORMA DEL LABORATORI

           FONAMENTS I DIMENSIONS DE LA TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

LA FACILITACIÓ I L’EQUIP IMPULSOR DE LA TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA EN EL CENTRE

EINA D’AUTOCONEIXEMENT DE CENTRE

AGENDA D’ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS

DIFUSIÓ D’EVIDÈNCIES DE REFERÈNCIA

RECURSOS

https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/

https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/


Xarxes Territorials de 
Transformació Educativa

Programa d’Acceleració de 
la Transformació Educativa

Laboratori de
Transformació Educativa

Eixos

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRE

METODOLOGIES INNOVADORES

XARXA I ECOSISTEMA DE LA INNOVACIÓ

Dimensions
Desenvolupament personal i social

Acompanyament a l’aprenent

Personalització dels aprenentatges

Organització i gestió flexible de centre

Ecosistema educatiu en els aprenentatges

Metodologies d’aprenentatge per a la vida

Cultura avaluativa com a motor d’aprenentatge 

i   de transformació educativa

Equip Motor
186 Centres educatius

  92 Centres avançats
  94 Centres facilitats

20 Centres Projecte Pilot Educació Híbrida
56 Persones facilitadores
8 Xarxes Territorials de Transformació Educativa
(coordinació - dinamització de les XTTE)

Terres de l’Ebre
Tarragona
Lleida
Girona
Catalunya Central
Maresme - Vallès Oriental
Barcelona Comarques
Baix Llobregat

https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/
https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/

