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p r o j e c t e 
d ' i n n o v a c i ó
Consisteix en iniciatives d’un centre educatiu, 

o d’un grup de centres, que formen part de 

manera explícita del projecte educatiu de 

centre, que responen a objectius de millora 

educativa prèviament fixats en un pla d’acció i 

que aporten evidències del canvi que ha 

significat per al centre o centres pel que fa a 

les competències dels alumnes o a 

l’organització i gestió. (Article 2 Ordre 

Ens/303/2015)



Si el món en què vivim ha 

canviat, ja és hora que 

canviem el món en el que 

aprenem 

emiliotorresglez.com

https://www.youtube.com/watch?v=wtDUKmmbQPY


L'àmbit d'Escoles del 

Salesians 

contacta amb l'Institut 

Escalae per què 

assessori i acompanyi 

en el procés 

d'innovació.

2015 
Iniciem 
el camí

https://www.youtube.com/watch?v=1MYRiCNHPuM
https://www.youtube.com/watch?v=1MYRiCNHPuM


According to Wikipedia, a goal is a

desired result or possible outcome

that a person envisions, plans and

commits to achieve.

presentació



SISTEMA ESCALAE
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360º



anàlisi 
i pla 
estratègic

Comencem preguntant-nos, 

"com volem que siguin els 

nostres alumnes quan finalitzin 

la seva formació?" per a 

determinar el Perfil de Sortida 

de l'Alumne. I analitzant, "què 

fa el nostre equip docent a 

l'aula?" per a fer un bon 

Autodiagnòstic Inicial.

1CURS 2015-2016

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=eCMsn2EF1b4
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https://www.youtube.com/watch?v=4T0A5LSjsIk&feature=youtu.be
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Ens interessa més que els
nostres infants siguin

fàbriques de preguntes,

que no pas magatzems de
respostes

Jaume Balmes

https://www.youtube.com/watch?v=iQWvc6qhTds
https://www.youtube.com/watch?v=iQWvc6qhTds
https://www.youtube.com/watch?v=iQWvc6qhTds


com?



Creem un equip docent rotatiu 

que s'encarregui de liderar la 

implementació de la innovació. 

Després es fa una pràctica 

comuna de reflexió, formació i 

presa de decisió de com cal que 

actuï l'equip docent a l'aula. 

Aquest procés acaba amb 

l'aprovació de les pautes de 

treball per part del professorat.

disseny 
de la 
innovació
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CURSOS 2016-2018



P

E

A 

M

EQUIP
Anna Font, Mireia Camprubí, Mati Hernández, Glòria Loká, Manel 

Fenoy, Elena González, Núria Salvador, Teresa García, Núria 

Bujardón, Mireia Calvet, Marta Cartiel, Carme Jalón.

METODOLÒGIC
2018 - Treball Cooperatiu, 2019 - Treball per Projectes, ...

PAUTA
Procés detallat a seguir i adequat als diferents nivells on es 

mostri una progressió i ajudi a consolidar els 

aprenentatges.

ACORD
Model consensuat d'un procediment de treball



Si busques resultats 

diferents, no facis sempre 

el mateix

Albert Einstein

https://www.youtube.com/watch?v=XLJ0Fj-CkZk
https://www.youtube.com/watch?v=XLJ0Fj-CkZk


formació



posada 
en marxa 
de la 
innovació

Tot l'equip docent alhora 

posem en pràctica les pautes 

de treball comú acordades. En 

aquesta fase s'inclou també un 

període de reflexió: "aplico la 

pauta? quins són els 

resultats?"... Seguit d'un 

període de seguiment per part 

de l'equip de disseny (EPAM).

CURS 2018-2019
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GRUPS COOPERATIUS

ORGANITZACIÓ INTERNA

ADAPTACIÓ DE LES ESTRUCUTRES

ELEMENTS DE L'ESTRUCTURA

PRINCIPIS

TÈCNIQUES

https://www.think1.tv/video/los-roles-cooperativos-es


Digues i ho oblido,

ensenya'm i ho recordo,

involucra'm i ho aprenc

Benjamin Franklin

https://www.youtube.com/watch?v=OeAVS903x7I


experiències



Consolidem la implantació amb 

una autoavaluació periòdica de 

l'aplicació de la pauta, així com 

una coavaluació a base de 

reflexions i observacions de 

l'equip docent. A més a més, 

tant l'equip responsable com 

els mateixos alumnes 

s'encarregaran de fer 

avaluacions internes.

avaluació 
contínua 
de la 
innovació 
360º
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Si t'atreveixes a ensenyar
no deixis d'aprendre

John Cotton Dana

https://www.youtube.com/watch?v=z9mRsT4B9m8


gràcies!

"El passat cal que sigui 

mestre del futur" 

(Don  Bosco)


