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“MAGNET. Aliances per a l’èxit educatiu” és un programa que involucra
centres educatius i institucions de referència en projectes educatius
innovadors i de qualitat. L’objectiu és convertir els centres educatius en
centres de referència.

Neix MAGNET, un programa que promou la innovació
en els centres educatius a través d’aliances amb
institucions culturals i científiques de referència.
•

La Fundació Jaume Bofill i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya promouen aquesta iniciativa, amb la
col·laboració d’institucions culturals i científiques del territori i de les
administracions locals.

•

El programa “MAGNET. Aliances per a l’èxit educatiu” té per objectiu
acompanyar els centres educatius en el desenvolupament de projectes
portats a terme en aliança amb una institució de referència.

•

Les institucions que hi participaran són institucions de referència i
excel·lència en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia,
art, comunicació audiovisual, etc.) que tenen un compromís educatiu
amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i
coneixement.

•

Les primeres institucions a participar-hi són el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (MACBA), Televisió de Catalunya – TV3, i
l’Institut de Ciències del Mar (CSIC).

•

El programa s’inspira en les magnet schools americanes i se n’ha fet
una adaptació a la realitat catalana.

•

El programa inicia una fase pilot a tres escoles de primària i a un
institut, i s’anirà ampliant a altres centres educatius en els propers
anys.
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Barcelona, 17 d’abril de 2013. El Secretari de Polítiques Educatives del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Joan Mateo, i el
director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, han presentat avui el
programa “MAGNET. Aliances per a l’èxit educatiu”, que té per objectiu
acompanyar els centres educatius en el desenvolupament de projectes
d’innovació educativa duts a terme en aliança amb una institució de referència.
Aquesta aliança ha de permetre al centre educatiu desenvolupar un projecte
educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i
que acabi sent de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la
comunitat educativa.
El programa s’adreça especialment a aquells centres amb potencial de
millora i que tenen un equip docent compromès i amb motivació per
desenvolupar projectes d’innovació.
A Catalunya hi ha moltes institucions que són tot un referent en el seu àmbit,
que tenen un gran prestigi i reconeixement, i que, a més, tenen un compromís
social i educatiu important. Amb aquest programa volem facilitar la
transferència d’aquest coneixement a l’àmbit educatiu.
El programa ofereix als centres educatius un acompanyament durant quatre
anys
per
desenvolupar
aquest
projecte
d’innovació
educativa.
L’acompanyament inclou:
•

•
•
•

Assessorament en el desplegament del projecte d’innovació. Cada centre
educatiu té un formador extern que acompanya l’equip docent i fa l’enllaç
amb la institució de referència.
Sessions de formació de l’equip docent del centre amb els professionals
de la institució.
Recursos per desenvolupar activitats amb l’alumnat.
Difusió estratègica del projecte de centre i de les activitats que es
desenvolupin en el marc del projecte.

Aquest acompanyament farà possible que el coneixement específic de la
institució de referència impregni el dia a dia del centre educatiu i incideixi en
els processos d’aprenentatge a l’aula.
“Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” permetrà al centre experimentar
innovacions metodològiques i serà un element motivador, tant per l’equip
docent com pels alumnes i les seves famílies.
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Els centres educatius MAGNET

Els centres educatius on s’ha iniciat el programa Magnet. Aliances per a l’èxit
educatiu durant el curs 2012-2013 són els següents:
• Escola Josep M. de Sagarra (Barcelona) amb el Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA)
• Escola Eduard Marquina (Barcelona) amb l’Institut de Ciències del Mar (CSIC)
• Escola Roser Capdevila (Sant Joan Despí) amb Televisió de Catalunya (TV3)
• Institut Moisès Broggi (Barcelona) amb el Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA)

Més informació:
Fundació Jaume Bofill:
Ismael Palacín (director): 620 587 300 ipalacin@fbofill.cat
Departament d’Ensenyament:
Oficina de premsa: 934 006 969
MACBA:
Mireia Collado (premsa): 670 520 586 mcollado@macba.cat

Institucions participants en el programa:
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