
L’ACCIÓ ASSESSORA DES DEL 
PROFESSIONAL DEL CRP



Cap a un SE INTEGRAT

Formar un EQUIP 

INTERPROFESSIONAL per tal de 

donar la millor resposta a les 

necessitats dels centres educatius.

ACOMPANYAMENT en processos 

de (trans)Formació docent i de 

centres.

SUPORT I DINAMITZACIÓ.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1
L’acompanyament i 
l’assessorament als centres

LÍNIA ESTRATÈGICA 2Promoure i Facilitar la personalització de l’aprenentatge



              PUNTS FORTSEIX 2

Interpretem l’assessorament com l’ajuda sistemàtica i planificada als processos de canvi i millora de la pràctica 
educativa.

Planifiquem els assessoraments basant-nos en les 5 fases de l’assessorament col·laboratiu.

Ens basem en la importància d’entendre el canvi com un procés complex i extens en el temps i en la necessitat de 
desenvolupar processos de canvi i millora programats i ordenats.

ASSESSORAMENT SISTEMÀTIC I PLANIFICAT



IDEES CLAU

És especialment rellevant evidenciar que tota transformació implica, necessàriament, canvis 
tant a nivell metodològic com organitzatiu i aquests no són gens fàcils d’aconseguir.

Importància d’entendre el canvi com un procés complex i extens en el temps, que requereix 
etapes i inclou diferents fases en cadascuna d’aquestes etapes. 

En definitiva, cal desenvolupar processos de canvi i millora programats i ordenats, i és 
aquí on té vital importància la funció assessora

            

L’assessorament com a ajuda sistemàtica i planificada als processos de canvi i 
millora de la pràctica educativa.





LA CREACIÓ DE LES CONDICIONS I 
L’ESTABLIMENT NEGOCIAT 
D’OBJECTIUS, CONTINGUTS I 
PREVISIONS DEL PROCÉS DE CANVI.



AC 1
PROMOURE I ORIENTAR
LA DEMANDA D’UN PROCÉS 
D’ASSESSORAMENT 
COL·LABORATIU

Presentació del PFZ  en el Seminari de coordinació direccions.

● Assessoraments
○ Objectius
○ Tipus d’assessorament
○ Rol de l’assessor / facilitador

● Necessitats
○ Metodologia cooperativa dins dels projectes globalitzadors. 

Malgrat la formació a nivell de claustre l’impacte no era l’esperat.



DEMANDA 
Disseny i Implementació de 
pràctiques educatives. 

Treball Cooperatiu.

DISSENY                                  

● ESC Pins del Vallès
● ESC La Mirada

IMPLEMENTACIÓ 

● ESC Joan Maragall                                       
● ESC Turó de Can Mates.

SEGUIMENT 

● ESC L’Olivera
● ESC La Floresta 



AC 2
NEGOCIAR I DELIMITAR EL 
ROL DEL ASSESSOR/A I DELS 
PARTICIPANTS EN EL 
PROCÉS D’ASSESSORAMENT

Planificació amb l’Equip Directiu

Sessions amb l’Equip Impulsor



● Acompanya una escola (organització) en un procés de canvi i de millora de les seves pràctiques des d’una posició 
d’igual, però aportant un coneixement i una mirada diferents a les que posseeix el propi centre.

● El facilitador no fa mai funcions de formador, mentor o creador de continguts 

● Fa d’amic crític (critical friend) dels equips impulsors dels centres i, si és necessari, amb l’equip directiu.

● Facilita processos de reflexió, presa de decisions i empoderament dels equips impulsors per desenvolupar la seva 
autonomia per liderar el procés de transformació educativa en el propi centre.

● Esdevé un “humil” catalitzador, que observa, escolta activament, posa en valor, aporta referents i cohesiona el grup.

 ROL DE FACILITADOR



SESSIÓ PRÈVIA AMB L’EQUIP DIRECTIU

L’assessorament porta implícit moltes hores. 

S’han de prioritzar esforços i recursos. Els recursos més escassos són el temps i l’energia. 

● El temps és prioritari i l’energia una emoció, que afecta tant a la sostenibilitat com la coresponsabilitat. 

És primordial planificar amb l’equip directiu què suposa aquest assessorament. 

● Consciència del procés que s’inicia
● Consciència del què implica, de les possibles repercussions i, en definitiva, del compromís que suposa. 

Ha de donar el seu vist i plau i el tret de sortida.



● Integrar a la PGA 

És de vital importància per l’èxit de l'assessorament, que existeixi un instrument que permeti planificar 
els mecanismes d’anàlisi i recollida de la informació, així com un marc de programació i gestió.

● Crear un equip impulsor

Aquests processos de transformació necessiten de la reflexió contínua, amb  planificacions molt 
estructurades on intervinguin la capacitació, l’avaluació, la  comunicació. En definitiva, els processos 
de transformació requereixen un  fort lideratge. 

En aquest procés, el paper de la direcció és clau a l’hora de repensar l’organització, impulsar projectes 
nous, proposar canvis o prendre decisions importants. Les  direccions agafen la iniciativa i reconeixen 
el lideratge, però aquest lideratge ha de  ser, necessàriament, distribuït per tal de generar entorns 
favorables que facilitin crear  equip, ganes i confiança on la coresponsabilitat i l’interès col·lectiu 
impregnen el  sentit del que fem i per què ho fem. 

En definitiva, el lideratge distribuït és el motor de la transformació i l’essència d’una organització que 
aprèn. Necessitat de crear un EI:

○ Rol del facilitador i rol de l’equip impulsor
○ Composició 
○ Importància de dedicar un temps a consolidar-se com a equip 

QUIN
S ASPECTES?



● Garantir la implicació i transferència al claustre. 

○ El lideratge distribuït com a forma d’establir complicitats i escoltar les diferents veus, de 
generar entorns favorables que facilitin crear equip, ganes i confiança on la 
coresponsabilitat i l’interès col·lectiu impregnen el  sentit del que fem i per què ho fem.

○ La transferència suposa presa de consciència, llenguatge compartit, sentiment de pertinença 
i valor cap a la persona. 

● Assegurar el benestar i compromís dels docents. 

○ Les persones no tenen por a canviar, tenen por a perdre o fracassar. 
○ Perdre el que tenim fa por, i la por paralitza. 
○ Preveure com ajudar al docent tot inspirant-li confiança. 
○ Tenir present la necessitat de formació del professorat.
○ Com garantir el sosteniment del compromís.

● Fixar un calendari de les sessions, des d’un inici. 
La prèvia planificació és essencial pel bon funcionament de l’assessorament.

● Decidir l’espai i organització de les trobades.

● Decidir com s’informarà i es documentarà a la resta d’agents del centre.

QUIN
S ASPECTES?



EQUIP IMPULSOR
És qui LIDERA el procés de canvi

“Cal liderar per transformar  i cal que aquesta 
transformació sigui sostenible.”

 

L’Equip Impulsor és “la tripulació” d’aquest coet que ha 
de procurar, juntament amb l’equip directiu, que 
s’assoleixin totes les fites de les etapes de la 
transformació i fer realitat el propòsit que hem dissenyat 
com a comunitat educativa.

Rol de l’EI

Gestió del canvi. 

Actuacions en tres àmbits:
● Raonaments (Part racional)
● Els sentiments (Part Emocional)
● El context (Camí a seguir)



LA GESTIÓ DEL CANVI
Importància de dedicar un temps de qualitat de construir-nos com a 
equip.

Com garantir la bona gestió de les emocions, el sosteniment i el 
compromís.

Identitat versus Transformació

             Gestió versus Lideratge

                     Resultats versus Aprenentatges

                              Recursos versus Necessitats

                                      Resistències versus Regulació

Dinàmica: Assumir el propòsit i el Rol de l’Equip Impulsor.





AC 3 
DEFINIR I CONCRETAR EL 
PROBLEMA / CONTINGUT 
DE L’ASSESSORAMENT.

Objectiu assessorament: disseny d’un protocol per tal d’incloure el 
treball cooperatiu com a metodologia dins del PEC (Projecte Educatiu de 
Centre).

• Analitzar com s’està portant a terme la metodologia cooperativa 
en les diferents comunitats.

• Dissenyar i planificar actuacions per aconseguir que la 
cooperació sigui una metodologia pròpia de centre i estigui dins 
del PEC.



POTENCIAR 
PRIMERA 
FASE

● Acordar el contingut de millora (en la seva formulació inicial).

● Sessió amb l’equip directiu.

● Sessions prèvies amb l’Equip Impulsor

● Acordar el reconeixement i la posició institucional del treball.
○ Informar i coordinar-se amb la inspecció.
○ Informar i coordinar-se amb els companys al SE.
○ Ha de formar part del pla de treball del SE.

● Reconeixement als participants en termes de formació.



L’ANÀLISI DEL CENTRE I 
DE LES PRÀCTIQUES 
EDUCATIVES.



AC 1 
RECOLLIR I ANALITZAR LES PRÀCTIQUES DOCENTS RESPECTE AL CONTINGUT DE MILLORA.

Indicadors SCAP per comunitats
Dinàmica (El cafè del món)
Analitzar Resultats. 
Transferència al Claustre
Punt de partida.





POTENCIAR 
SEGONA FASE

● Reflexionar respecte a la seva situació i a la necessitat de treballar de 
forma col·laborativa en un projecte de millora o innovació.

○ Què fem i com som?
○ Què ens agradaria fer i com ens agradaria ser?
○ Per què ho volem fer?
○ Amb qui ho volem fer i com sensibilitzar la comunitat educativa?
○ Com ho volem fer i per on comencem?
○ Quin serà el nostre propòsit: Quin model de persona volem 

educar i per a quina societat?
○ Quines metodologies i pràctiques d’aprenentatge volem que 

predominin al centre i que contribueixin a l’assoliment del 
propòsit educatiu?

● Crítica constructiva com a eina per construir i millorar

● Identificar i tenir molt presents les fortaleses per treballar a partir 
d’elles.

● Tenir clar el camí i el mapa per establir prioritats: planificació.



L’ELABORACIÓ DE 
PROPOSTES CONCRETES 
DE CANVI I DE MILLORA.



AC 1
PLANIFICAR 
CONJUNTAMENT ELS 
CANVIS A INTRODUIR

Planificació del projecte.



En processos d’innovació i transformació, aprendre és un objectiu. 

● Aprenentatge s’ha de basar en l’experiència
● Ús positiu de la incertesa
● Tenir molt present que la voluntat de canvi comporta risc i atreviment per 

afrontar-lo. 

El fracàs no és equivocar-se, és no aprendre.

“Unes vegades es guanya, d'altres s’aprèn”



Reduir la dimensió del canvi sempre ajuda. 

Cal “trossejar” el canvi per fer-lo més viable, 
més segur. 

Les petites passes en la bona direcció ens 
porten més lluny que un gran salt fet amb por.

Treballar PMV

Prototip per aprendre

Necessitem fer un PMV per…

● Aprendre
● Validar hipòtesis
● Avaluar, observar
● Detectar errors
● Implementar millores
● Iterar abans de convertir-lo en un PT



FASES PMV

FASE I: Plantejament i Disseny del PMV

FASE II: Execució del PMV

FASE III: Avaluació dels aprenentatges fets.

FASE IV: Iteració amb millores

FASE V: Planificació del PT





CANVAS PMV

https://docs.google.com/document/d/1v4zOoBz07NijCdS90Ziow_PaA1eZHHY_GHTPwcv0cuc/edit




L’ACOMPANYAMENT EN 
LA POSADA EN MARXA 
DE LES MILLORES.



AC 1
Fer-ne un seguiment
Avaluació de la introducció dels canvis

AC 2
Ajustar i redefinir

● Reduir les sessions d’EI 
● Sessions amb cadascuna de les comunitats
● Sessions amb el claustre

○ Posada en comú
○ Bones Pràctiques



L’AVALUACIÓ DEL 
PROCÉS DE CANVI I DELS 
RESULTATS ASSOLITS



La cultura avaluativa constitueix un eix 
prioritari que actua com a motor de millora i 
de transformació educativa.

És prioritari definir i dissenyar tant els 
indicadors, com els instruments d’avaluació 
que permetin avaluar els canvis i 
transformacions que es portaran a terme.

Avaluació formativa ja que ha de permetre la 
possibilitat d’introduir millores constants durant el 
procés per tal d’identificar i constatar què és 
susceptible de ser modificat.

S’ha de moure en tres eixos vertebradors: 
aplicació, qualitat d’execució i d'impacte.



ASPECTES SUSCEPTIBLES A SER 
AVALUATS

OBJECTIUS INDICADORS D’AVALUACIÓ

L’efectivitat i impacte de les diferents 
actuacions derivades de l’assessorament

OBJ 1: Implementar la metodologia 
cooperativa a nivell de centre.

Avaluar la implementació de la cooperació a 
nivell de centre.

La millora en les pràctiques per part del 
professorat. (Implementació de la 
metodologia).

OBJ 2: Apreciar   un impacte en les pràctiques 
metodològiques del professorat

Analitzar en quin grau el professorat 
considera que ha canviat les seves pràctiques 
metodològiques vers la cooperació.

La millora en l’aprenentatge de l’alumnat. 
Impacte en la millora del treball de l’alumnat 
i dels seus aprenentatges

OBJ 3: Identificar canvis en relació al treball 
en equip per part de l’alumnat.

Contrastar l’evolució del treball en equip per 
part de l’alumnat.



OBJECTIUS CRITERIS 
D’AVALUACIÓ

INDICADORS D’AVALUACIÓ Criteri d’èxit Instruments de 
recollida 

d’evidències

OBJECTIU 3

Identificar canvis en 
relació al treball en 
equip per part de 
l’alumnat.

CA 3
Contrastar l’evolució 
del treball en equip 
per part de l’alumnat.

Grau d’aplicació o execució Criteri d’èxit: 
La metodologia cooperativa forma 
part del PEC per tant aquest 
indicador es considera que té un 
criteri d’èxit del 100%.

Formulari Alumnat% d’almnat que ha participat 
cooperatives a l’aula 

Qualitat de l’execució Criteri d’èxit. A concretar amb 
l’equip directiu / equip impulsor Diana

% d’alumnat que ha integrat la 
cooperació.

- Tothom ho fa
- Segueixen les pases
- Rols

Grau d’impacte Criteri d’èxit: A concretar amb 
l’equip directiu / equip impulsor Diana

% d’alumnat que ha fet un canvi 
respecte al seu treball en equip.
% d’alumnat que s’ha sentit satisfet



DIARI D’APRENENTATGE.      QUADERN DE BITÀCOLA

Amb quin objectiu?
La finalitat del Quadern de Bitàcola és compartir les accions que es van duent a 
terme en el vostre centre en relació amb l’assessorament. Serveix per a documentar 
el procés i compartir-lo. 

Molt important reflexionar conjuntament sobre:

● Quin és el millor format?

● Com l’hem d’organitzar?

○ Estructura
○ Pactar un procediment acordat per complimentar-lo.
○ Enllaça vivències del procés: fotos, murals, posters, vídeos...

● Com hem d’ajudar a l’EI a crear el diari?

● Quins elements no poden faltar?

○ Metacognició
○ Feedback...



METACOGNICIÓ
Durant el procés d’assessorament els membre de l’equip impulsor han de ser capaços de prendre 
consciència de tot el que s’està portant a terme i com s'està fent. 

Dissenyar activitats metacognitives durant l’assessorament persegueix dues finalitats molt clares:

● Generar feedback continu entre membres de l’equip i l’assessora. Aquest és essencial per 
conèixer com està funcionant l’equip, com pensen, com es senten. 

● Generar confiança. Tothom és important, el que significa que les aportacions de cadascun dels 
membres són valuoses i rellevants per tal d’aconseguir les finalitats que, com equip, s’han 
proposat.



● Metacognició prèvia (inici del procés). 
Objectiu de connectar amb les emocions i la significativitat del que anem a fer.

● Metacognició intermèdia (durant el procés). 
○ Aquesta sessió m’ha ajudat a… (ajuda a prendre consciència tant a la 

persona com a l’assessora de com està anant el procés).

○ M’han quedat dubtes sobre… (a la següent sessió es comença la sessió 
amb la resolució de tots els dubtes que s’han generat. És clau per l’èxit del 
procés reflexionar al voltant del dubte o d’allò que ens preocupa).

○ Vull comentar que… (tothom és important i per aquest motiu les 
aportacions, allò que pensem i sentim és rellevant. Hem de proporcionar 
espais que possibilitin el poder expressar-ho).

● Metacognició final (final del procés)
RP “Abans pensava… Ara penso…”. Amb aquesta activitat té com a finalitat adonar-se 
de l'evolució de les pròpies idees contrastant el que pensàvem abans i el que 
pensem ara.



Exemple de Planificació

Quadern de Bitàcola (Joan Maragall)

Quadern Bitàcola (Turó de can Mates)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19zcAcyA_o7K8ju6Pod97g0wSnUtLgiaIqIuamaZX410/edit#gid=843012894
https://docs.google.com/document/d/1jNQEni68cZXwVJFeWgnf4T6FRhEV4AVu5gLI3UIuaZE/edit
https://docs.google.com/document/d/1ODFrmSoPwyCIFTConm3cY1UG_nE2svSDnykJqzHUXH0/edit


PROPÒSIT CLAR LIDERATGE

APRENENTATGE

PRIORITAT

RESISTÈNCIA

Identitat i transformació. 
No és un canvi sobre el QUÈ, és un canvi sobre el COM.  
És essencial tenir clar el propòsit que perseguim  i els valors 
que l’envolten. 
La visió de centre ha d’orientar totes les propostes i accions
La transformació ha de ser tant a nivell personal com 
institucional.

Lideratge distribuït, essència de les organitzacions que 
aprenen.

MOBILITZAR PERSONES PER TRANSFORMAR, establir 
direcció, alinear, crear...

“Unes vegades es guanya, d'altres s’aprèn”. 
En processos de transformació i canvi APRENDRE ÉS UN 
OBJECTIU.

L’error com a font d’aprenentatge, on la iteració és entesa 
com una oportunitat de millora contínua. 

En aquests processos la regulació és bàsica. 

Hem de tenir sempre present que els dos recursos 
més escassos són el temps i l’energia. El temps és 
prioritat, l’energia és emoció.

La resistència és tan legítima com la voluntat de canvi. 

Com a equip impulsor hem de ser empàtics i entendre 
la diferència.



ALGUNES 
REFLEXIONS
De què podeu sentir-vos orgullosos?

• D'haver elaborat una planificació que ens ajudi a tenir un guió. De tenir ganes 
de fer coses noves.

• De l'interès i les ganes per fer canvis i millorar la nostra pràctica docent.
• De la capacitat de treball.
• De formar part d'un canvi dins la dinàmica de l'escola.
• De ser capaços d’establir acords, anar definint l'escola. Tolerar-nos persones 

molt diferents.
• Que puc fer un canvi de mentalitat i mai és tard per fer coses noves.
• Ser conscient que, encara que de vegades costi, es pot canviar i millorar la 

manera de treballar i que això dóna resultats.
• Que un bon assessorament com hem tingut pot ajudar a deixar les pors i a 

iniciar projectes nous.
• Instaurar noves metodologies. Filosofia del canvi educatiu. Actitud que hem 

de tenir.
• De tota la feina que hem organitzat que fa millorar la nostra tasca 
• D'haver-nos iniciat a fer aquest procés de canvi i el compromís de tirar-ho 

endavant




