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Una societat i planeta millors exigeixen el cultiu de climes socials i educatius basats en les relacions                 

socials i la cultura col·laborativa. De fet, entendre l’escenari educatiu com un ecosistema vol dir               
promoure aquestes relacions per tal de tenir-ne cura i fer-lo progressar. Així, des d’una mirada sistèmica                

sobre l’educació i l’aprenentatge partim de 3 supòsits:  

1. No hi ha aprenentatge sense benestar, ni benestar sense aprenentatge. Els dos propòsits els              

entenem de forma holística i són interdependents. 

2. La transformació educativa no és només un repte de l’escola, el claustre de mestres, els equips                

impulsors, els equips directius o les xarxes d’escoles, sinó que és un repte compartit de tot                

l’ecosistema educatiu: infants, joves, famílies, mestres, serveis educatius comunitaris, inspecció,          

serveis socials, organitzacions juvenils, biblioteques etc. 

3. Només si les escoles són capaces de cultivar i teixir els seus ecosistemes de dins els centres vers                  

el barri i ciutat assolirem una transformació educativa profunda que faciliti l’aprenentatge de             

totes i tots, així com el benestar individual, col·lectiu i del planeta  

Des d’aquesta concepció, defensem que cal en primer terme cultivar la xarxa escolar com a base de                 

l’ecosistema d’aprenentatge i de benestar de tots els infants i joves en el camí cap a l’exit educatiu.  

Així, plantegem un model circular que promou l'impacte sistèmic i holístic. El model es basa en una                 

teoria del canvi que s’orienta cap a un nou paradigma educatiu entès com a ecosistema. D’aquesta                
manera, i com en els ecosistemes naturals, el creixement d’un ecosistema educatiu depèn de la quantiat                

i la qualitat de les interaccions que es donen, i que són el que l’enriqueix i el  fa madurar. 

Específicament, el model que presentem s’articula entorn a tres accions i 7 dominis que podem veure                

reflectits a l’esquema circular: 



 

 

 

 

 

En què consisteixen, doncs, els elements que confegeixen aquest model circular i que un cop activats                

impacten en el conjunt de l’ecosistema i l’enforteixen? Els presentem de manera esquemàtica tot seguit.  

Les primeres tres dimensions tenen a veure amb el conreu i l’establiment de les condicions per a que                  

l’ecosistema prosperi: 

 

 

 



 

 

 

 

Les dues següents es situen en el terreny de l’acció: 

 

 

I les dues darreres s’enfoquen al propòsit darrer per tal de garantir que tots els alumnes prosperin vers                  

l’èxit educatiu desitjat: 

 

 



 

 

 

 

Un model, doncs, que a través dels 7 dominis basteix un clima relacional que esdevé el fonament per a                   
avançar vers l’equitat i la personalització dels aprenentatges. Finalment, serà aquesta equitat i             

personalització que conduirà als nostres alumnes vers l’assoliment de les competències per a la vida en                

un clima de benestar. 

Altrament, i en un esforç per aterrar al màxim cadascun d’aquests dominis, des del nostre grup de                 
recerca PSITIC estem impulsant el projecte NetEdu project que treballa per a la construcció i               

consolidació d’ecosistemes educatius, tant en la seva dimensió escolar com en la seva dimensió local.               
Així, el projecte compta amb una eina anomenada Schoolweavers que permet a les escoles reflexionar               
entorn l’assoliment de cadascun dels dominis i observar què fan i què podrien fer en relació a cadascun                  

d’ells. L’eina, més enllà de ser un instrument que permet avaluar el clima relacional i la personalització i                  
equitat en els aprenentatges, sobretot dóna suport a les escoles per enfortir les seves narracions i                
estratègies al voltant d’aquests dominis. El procés de transformació facilitat per l'eina comença amb la               

recopilació de dades al voltant dels dominis a través d’una enquesta que responen els 6 tipus de                 
participants (professors, equip de lideratge, alumnes -a partir de 5è curs-, PAS, professionals de la               
comunitat i famílies). L’enquesta s’adapta a cadascun dels perfils i per tant les preguntes que es                

formulen a uns o altres s’adequen al responent tot i correspondre a un mateix ítem o indicador. El                  
formulari online es repopon amb 15 minuts i totes les respostes es registren en una escala que capta el                   
nivell d’acord amb els ítems. A continuació, mostra els resultats assolits en cada dimensió i escala que                 
les composa (veure vídeotutorial) i permet que l’equip de lideratge (o qui es consideri) hi comenci a                 

reflexionar i treballar amb la finalitat d’enfortir les dimensions menys assolides. 

En definitiva, una eina que ajuda a aterrar el model tot i que les estratègies per arribar-hi poden ser                   
moltes i diverses. En tot cas, el que veritablement ens ha de preocupar com a professionals educatius és                  

bastir ecosistemes de qualitat que garanteixin l’assoliment de l’èxit educatiu a tots els infants i joves.  

 

 

 

http://recerca.blanquerna.edu/psitic/?page_id=2293
http://recerca.blanquerna.edu/psitic/?page_id=2293
https://www.neteduproject.org/
https://www.neteduproject.org/weaving-circle-for-systemic-impact/
https://youtu.be/xx8OxLiH5XQ

