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El programa Magnet proposa una relació de partenariat entre un centre educatiu 
i una institució de referència en un àmbit de coneixement. Mitjançant l’aliança es 
pretén assolir un objectiu fonamental: desplegar un projecte educatiu de qualitat 
que sigui atractiu per a les famílies, que esdevingui un referent en el territori i,  
al mateix temps, que contribueixi a millorar l’èxit acadèmic de l’alumnat. 

A partir d’un eix vertebrador relacionat amb l’àmbit de coneixement de la 
institució s’articula i es desenvolupa un projecte d’innovació compartit.  
És per això que ambdues parts han de col·laborar, establir els acords i realitzar  
les accions necessàries per impulsar el projecte. 

Només és possible portar a la pràctica una iniciativa educativa d’aquestes 
característiques de forma cooperativa; per tant, resulta imprescindible construir 
un vincle sòlid i propiciar una relació fluida entre les dues parts. 
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Els projectes en partenariat acostumen 
a sorgir d’una necessitat o voluntat. 
Tenir clars els beneficis que aporta 
el partenariat ens ajudarà a dotar de 
sentit l’aliança.

1 

Com s’origina  
el partenariat?

Què permet l’aliança als centres educatius?

● Enfortir el projecte educatiu. 

● Esdevenir un centre atractiu per a les 
famílies de l’entorn.

● Augmentar la matrícula i diversificar  
la composició social de l’alumnat.

● Desenvolupar un projecte basat en la qualitat 
i l’equitat.

● Enriquir-se amb el coneixement de la 
institució.

● Desenvolupar situacions d’aprenentatge 
competencials i vivencials a partir de les 
propostes de la institució.

● Enfortir el compromís dels docents i la 
comunitat escolar per afavorir una major 
coherència i intenció educativa al centre.

● ... 

I a les institucions?

● Exercir activament el seu compromís social.

● Construir experiències educatives 
innovadores amb els centres educatius.

● Adquirir bagatge i experiència de treball  
en xarxa que els serà útil en altres espais  
i moments.

● Millorar la coordinació interna, implicant 
diversos departaments o equips de 
professionals en un projecte comú.

● Donar-se a conèixer a la comunitat educativa 
del centre i a la societat en general.

● …
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La idea d’establir una aliança sol originar-se a 
l’equip directiu del centre educatiu, perquè: 

● El centre educatiu i la institució han 
col·laborat prèviament i decideixen treballar 
conjuntament en la implementació del 
projecte.  
 
En aquest cas hi ha qüestions que es poden 
abordar amb agilitat, com per exemple tot el 
que fa referència al coneixement mutu i a la 
confiança entre els agents.

● El centre educatiu vol implementar el 
projecte i busca a l’entorn alguna institució 
amb qui col·laborar.  
 
L’inici de la relació és una qüestió que cal 
cuidar especialment invertint-hi els esforços 
i l’energia necessaris perquè la interacció 
sigui positiva des de l’origen. 

Quins criteris poden ajudar a 
seleccionar i trobar una institució?

● Que sigui una institució d’excel·lència 
en un camp de coneixement.

● Que sigui una institució compromesa 
educativament amb la societat: 
amb consciència del seu potencial 
socialitzador i de la capacitat de 
transferir innovació i coneixement.

● Que compti amb professionals que 
tinguin possibilitats reals de dedicar 
una part del seu temps, encara que 
sigui petita, al projecte.

Com busquem una institució? 

● A proposta d’una persona vinculada 
al centre que hi té algun contacte.

● Consultant algun agent extern com 
l’Ajuntament o els Serveis Territorials 
d’Ensenyament.

1.2

La gènesi  
de l’aliança 

1.2

Els referents

En la gènesi i el desenvolupament de la relació 
de partenariat és imprescindible que hi hagi una 
persona impulsora a cada part: el referent. 

Qui és? 

●  Als centres educatius sol ser un membre 
de l’equip directiu i a la institució un 
responsable de l’àrea d’educació o 
divulgació. 

● També pot ser un formador extern que 
acompanyi tot el procés.

Quines funcions té?

● Motivar i dinamitzar l’equip del centre 
educatiu i els professionals de la institució a 
l’inici del projecte.

● Facilitar un seguiment i un recolzament 
adequats durant tot el procés.

● Promoure que els agents implicats 
adquireixin els coneixements, els recursos 
i les eines necessàries per a construir i 
mantenir una relació fluida i autònoma 
durant el desenvolupament del projecte. 

● Treballar perquè el lideratge del procés es 
vagi distribuint i diversificant gradualment  
i de forma compartida.
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1.3

Construint l’aliança:  
el punt de partida

Qui hi participa?

Al centre educatiu 

L’equip directiu convoca tot el claustre. 

Una vegada els referents coneixen el programa 
i decideixen participar-hi, és el moment de 
buscar la implicació i complicitat dels seus 
equips, convocant-los a una sessió de treball 
interna que els permeti fer-se algunes preguntes 
i definir col·laborativament les bases del 
projecte: la sessió de diagnosi.

Quins són els objectius de la sessió  
de diagnosi?

● Implicar tot l’equip en el projecte.

● Concretar les condicions inicials  
per al desenvolupament del projecte.

● Imaginar i elaborar un esbós inicial  
de la proposta.

● Determinar les aportacions i els beneficis 
per a cadascuna de les parts.

Quins interrogants es plantegen?

Al centre educatiu 

● Quina és la realitat del nostre centre?

● Pensem que podem fer alguna cosa per 
millorar la realitat del centre?

● Com podem fer que el centre esdevingui 
atractiu per a les famílies de l’entorn?

● Com ho farem? Què volem aconseguir?

● Quins canvis metodològics són necessaris 
per assolir aquest objectiu?

● Quines pors i quins neguits tenim?

● Veiem el partenariat amb la institució com 
una oportunitat?

● Què ens pot aportar la institució?

● Amb quina institució ens agradaria treballar?

A la institució 

● Què podem aportar a l’escola? 

● Què ens ofereix aquesta col·laboració?

● Per què ens resulta interessant i motivador 
aquest partenariat?

● Què podem aprendre del treball conjunt  
amb un centre educatiu?

● Qui participarà al projecte?

● Què farà cadascú?

● Podem trobar més companys i companyes 
que s’hi impliquin?

A la institució 

La persona referent convoca un equip  
de professionals que es vulguin implicar  
en el projecte.



Aliances per a l’èxit educatiu El partenariat 18

Finalitzada aquesta anàlisi prèvia els referents 
del centre educatiu i de la institució elaboren 
el preprojecte, un document amb les bases 
generals en què es desenvolupen els punts 
següents: 

● Diagnosi inicial

● Objectius generals i específics

● Accions

● Fases i temporalització

● Agents implicats

● Seguiment i coordinació

● Resultats esperats

Aquest document és presentat per l’equip 
directiu al claustre del centre. A la institució,  
és la persona de referència qui el comparteix 
amb la resta de professionals implicats.

Com afavorim que la proposta tingui  
una acollida favorable?

● Explicitant les bases del projecte.  
La consciència de la necessitat, la visió del 
projecte com una manera d’oferir-hi resposta 
i la constatació de les múltiples possibilitats 
que ofereix la col·laboració contribueixen a 
augmentar la motivació i a nodrir el gust per 
participar-hi.

● Presentant una proposta accessible.  
La iniciativa ha d’estar connectada amb la 
tradició de cadascuna de les parts, ha de 
ser abastable i ha de tenir en compte les 
peculiaritats de cada agent, de manera que 
no es vegi com un impossible. A més, ha de 
contemplar la progressivitat i els temps en 
els processos de canvi. 

● Concretant el projecte conjuntament.  
Tant els membres del centre educatiu 
com els de la institució han de saber que 
participaran en la definició i la concreció 
del projecte. La proposta i la relació entre 
els agents es construiran de forma conjunta, 
partint de la realitat i del context de cada 
part, i s’adaptaran i es modificaran  
sempre que calgui.  

1.4 

El preprojecte i les bases  
del partenariat

● Propiciant una relació basada en la 
reciprocitat. El centre educatiu i la institució 
han de reconèixer l’expertesa de l’altre i 
considerar que podran aportar i guanyar 
alguna cosa amb el projecte. La idea de 
mutualisme contribueix a dotar de sentit la 
relació i a prendre consciència de tot  
el seu potencial. 

● Oferint confiança. En la presentació de la 
proposta cal donar seguretat a les parts 
mostrant que se’ls facilitarà el suport  
i l’acompanyament necessaris durant  
tot el procés.
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La relació de partenariat s’inicia mitjançant 
dues trobades de caire informal entre el claustre 
del centre educatiu i l’equip de la institució, 
que són la primera aproximació institucional 
i interpersonal entre els agents. Representen 
així el moment més “emocional” de l’aliança: 
l’intercanvi ha de contribuir a generar i fer 
créixer el desig de participar-hi, de col·laborar i 
d’implicar-s’hi activament. Cal que siguin unes 
trobades motivadores i significatives.

Quins són els objectius de les sessions?

● Afavorir el coneixement mutu i la sintonia 
entre els agents.

● Esbossar possibles accions.

● Generar desig vers la proposta.

2 

L’inici de la relació  
entre les parts

2.1 

Coneixement mutu  
i generació de desig

Quines activitats podem fer?

● Ronda o dinàmica de presentació.  
On cada participant pugui presentar-se i 
explicar què fa i com ho fa, per compartir 
el contingut del que fa cadascú i també 
aspectes organitzatius i de funcionament que 
ajuden a entendre les dinàmiques de cada 
organització.

● Anàlisi de les potencialitats i les fortaleses. 
Es posen en comú les perspectives sobre el 
projecte, detectant les aportacions que pot 
fer-hi cadascú i analitzant els punts forts  
i febles de la col·laboració.

● Realització d’una activitat conjunta.  
Fer un joc, una activitat o una visita conjunta 
en què els participants es puguin conèixer 
fent alguna cosa plegats. Ha de ser una 
experiència vivencial i participativa que 
esdevingui significativa per als participants,  
i que els deixi amb ganes de conèixer més.

És important planificar bé les primeres 
accions i tenir cura de l'inici de la 
relació, perquè sigui generadora de 
desig de col·laborar.
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Què cal tenir en compte?

● Dur a terme una sessió al centre 
educatiu i l’altra a la institució. 
D’aquesta manera es propicia 
l’apropament, el coneixement directe 
i l’accés a la realitat de cada part. 

● Afavorir el reconeixement de la tasca 
de cada agent. Que cadascú pugui fer 
visible, donar a conèixer i valorar la 
seva feina i la de l’altre. 

● Mostrar la cara més propera de la 
institució: no es tracta de saber què 
pot oferir de manera formal, com ara 
tallers o paquets d’activitats, sinó de 
veure i imaginar conjuntament amb 
el professorat quines possibilitats es 
poden originar.

● Propiciar que s’exposin els possibles 
dubtes i interrogants inicials, 
i intentar resoldre’ls de forma 
col·laborativa. 

● Mostrar el suport institucional  
i explicitar que es facilitaran les 
eines i la formació necessàries per  
a desenvolupar el projecte.

● Conciliar els àmbits d’especialització 
de la institució amb les demandes  
de l’escola.

Exemple 
Escola Eduard Marquina, Concepció Arenal  
i l’Institut de Ciències del Mar (ICM)

Exemple 
Escola Josep M. de Sagarra  
i l’Institut Moisès Broggi

La primera trobada entre els mestres de les 
escoles Eduard Marquina i Concepció Arenal 
i els investigadors de l’Institut de Ciències 
del Mar (ICM) va ser a la platja; allà van fer 
una gimcana en què els mestres van haver 
d’observar, olorar, mesurar, mostrejar l’aigua 
de mar, diferenciar els tipus de sorra i testar 
aparells científics... Va ser una manera divertida 
i infomal de conèixer i compartir els àmbits de 
treball de l’ICM.

La primera visita que van fer els equips docents 
de l’escola Josep M. de Sagarra i de l’Institut 
Moisès Broggi al MACBA no va ser per conèixer 
les exposicions temporals... sinó que van fer el 
recorregut que fan les obres d’art al museu! De 
manera que des del magatzem d’arribada i fins a 
les sales de conservació, van anar coneixent els 
diversos professionals que treballen al museu.
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Abans de començar a desenvolupar el projecte, 
és important formalitzar els compromisos 
de les dues parts i crear unes comissions de 
dinamització i de seguiment.

Redacció i signatura d’un conveni  
de col·laboració

Document que recull els compromisos de les 
dues parts pel que fa a les relacions, però també 
a les condicions internes de l’organització que 
caldrà afavorir perquè es pugui desenvolupar  
el projecte.

2.2 

Formalitzant  
el partenariat
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Creació de la comissió  
dinamitzadora

Equip motor en el desenvolupament  
i la implementació del projecte.

Qui l’integra?

Les persones que s’encarregaran d’implementar 
el projecte al centre educatiu i a la institució. 
Poden ser els mateixos referents o altres 
persones en qui els referents deleguin en el dia 
a dia de la implementació del projecte.  
En cas que el centre compti amb un formador, 
és recomanable que també formi part de la 
comissió.

Quines funcions té?

• Coordinar-se amb el partner.

• Vetllar per la implementació del pla anual.

• Dinamitzar la resta de l’equip implicat  
en el desenvolupament del projecte.

Quan es reuneix?

La comissió es troba amb certa periodicitat, 
en funció de les necessitats del projecte, i es 
comunica regularment (mitjançant contacte 
telefònic o via correu electrònic). 

Creació de la comissió de seguiment

Comissió que treballa específicament  
en la planificació i l’avaluació del projecte.  

Qui l’integra?

L’equip directiu del centre, el referent de la 
institució, l’inspector educatiu i un representant 
de l’Administració local. També és recomanable 
que hi participi un representant del Centre de 
Recursos Pedagògics.

Quines funcions té?

• Planificar les accions.

• Avaluar l’assoliment dels objectius.

Quan es reuneix?

Com a mínim en tres moments claus  
del projecte. 

• A l’inici de curs per a aprovar el pla anual  
i calendaritzar les accions.

• Durant el primer trimestre, per definir 
les estratègies de cara al període de 
preinscripció. 

• A final de curs amb una reunió de balanç 
global en què es valora conjuntament la 
feina feta i l’assoliment dels objectius, i es 
defineixen els reptes de cara al curs següent. 
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El centre educatiu i la institució hauran 
de concretar el sistema de relació, que 
pot ser: 

• Relació centralitzada: alguna persona 
de la institució i/o del centre educatiu 
articula les demandes i implica 
els professionals en funció de les 
necessitats.

• Relació directa: es crea un sistema 
en què les persones implicades 
participen col·laborant plegades en la 
concreció i la implementació de les 
accions.

Perquè sigui exitosa, la proposta  
de partenariat...

• Ha de comptar amb el suport i el 
recolzament suficient de l’equip docent  
i de la institució. 

• Requereix que hi hagi a cada part algú capaç 
d’assumir-ne el lideratge, funció que solen 
desenvolupar els referents. 

• Necessita una bona coordinació perquè 
esdevingui veritablement compartida i se 
n’exploti al màxim el potencial. Cal, doncs, 
definir els rols que assumirà cadascú així 
com el sistema de relació que tindran el 
centre educatiu i la institució.

3

El desenvolupament  
del partenariat

Exemple 
MACBA

Al MACBA el Departament d’Educació ha 
treballat directament amb l’equip directiu i 
els mestres de les escoles i ha anat implicant 
altres professionals de la institució en moments 
determinats.
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Els vincles de col·laboració entre el centre 
educatiu i la institució es construeixen 
mitjançant l’elaboració i la posada en pràctica 
del pla de treball anual, que recull una sèrie 
d’actuacions que permeten que cadascuna de 
les parts tingui previsió de com s’implementarà 
el programa. A la vegada, aquestes accions 
contribueixen a enfortir i consolidar la relació 
de partenariat, promovent moments de trobada 
i d’apropament real entre les parts, en què es 
poden originar noves col·laboracions. 

El pla anual és, doncs, un document elaborat 
conjuntament entre l’equip directiu i els 
referents del centre i la institució: la base per 
articular les demandes del centre educatiu amb 
les propostes de la institució, determinar els 
objectius estratègics, els rols i les funcions de 
cadascuna de les parts, així com el sistema de 
seguiment i d’avaluació per a cada curs escolar.

Exemple 
Escola Samuntada 

A l’escola Samuntada es van crear parelles 
entre els mestres dels diferents cursos 
i els investigadors de l’Institut Català 
de Paleontologia (ICP), per treballar 
col·laborativament i de forma directa en la 
implementació del projecte.
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Objectiu

Apropar el món 
paleontològic als mestres  
i al dia a dia de les aules

Acció

Visita dels mestres a 
l’exposició “Eclosió de 
passat, ous i cries de 
dinosaure”

 
Xerrada sobre 
paleontologia a càrrec d’un 
investigador  de l’ICP

 
 
Planificació de les 
recerques d’aula 
conjuntament entre 
mestres i investigadors a la 
seu de l’ICP

Persona(es)  
responsable(s)

 
Formadora  
i investigador de l’ICP

 

Formadora  
i investigador de l’ICP

 
Formadora  
i equip directiu

Actors implicats

El claustre

El claustre

El claustre  
i els investigadors

En què ens fixarem per 
avaluar-lo?

 
Grau de satisfacció del 
professorat a la sessió de 
valoració de l’activitat.

Incorporació de nous 
conceptes i repercussió 
de la visita a les recerques 
dels diferents nivells. 

Aplicació dels conceptes 
treballats en la planificació 
de la recerca que es farà a 
cada nivell. 

Grau de concreció de la 
planificació

Grau d’execució

Grau de satisfacció del 
professorat a la valoració 
Magnet fi de curs.

Objectius específics del curs  
Respecte al desenvolupament d’estratègies per tal d’incorporar el coneixement de la institució al dia a dia del centre

Exemple 
Escola Samuntada
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Per al desenvolupament del projecte és molt 
recomanable que el centre compti amb un 
formador. Aquest formador hauria de ser 
un docent amb experiència com a formador 
en processos de transformació de centre i 
especialitzat en l’àmbit de coneixement de la 
institució. Si el centre no coneix cap formador 
amb aquest perfil, pot demanar assessorament 
a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, 
al seu Centre de Recursos Pedagògics o bé als 
instituts de ciències de l’educació de les altres 
universitats. 

Les funcions principals d’aquesta figura són:

• Acompanyar els participants en els 
processos, oferint seguretat i resposta a les 
seves necessitats formatives. 

• Facilitar una mirada externa.

• Promoure espais on els protagonistes puguin 
compartir, reflexionar i intercanviar. 

• Afavorir la construcció de situacions 
d’aprenentatge a l’aula vinculades a l’àmbit 
de coneixement de la institució.

Aliances per a l’èxit educatiu El partenariat
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4 

Les accions  
en partenariat

4.1 

Formacions  
amb l’equip docent

Característiques

Sessions impartides pels professionals de 
la institució i centrades principalment en 
l’àmbit temàtic del projecte. 

El seu contingut pot ser a proposta de 
la institució o a demanda del centre 
educatiu. 

Recomanacions

• Evitar el format de classe magistral: 
facilitar experiències formatives 
que resultin motivadores, en què els 
participants adquireixin un rol actiu.

• Que els mateixos docents puguin 
triar les temàtiques en les quals volen 
aprofundir.

• No plantejar-les com a càpsules 
informatives aïllades: han 
d’estar vinculades al projecte i 
ser generadores de situacions 
d’aprenentatge i dinàmiques d’aula.

Exemple 
Escola Samuntada, Escola Pardinyes 
i Escola Joan Maragall

A l’escola Samuntada els professionals de 
l’Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont (ICP) van oferir algunes xerrades 
de formació als docents del centre sobre 
paleontologia, sobre com treballa un 
paleontòleg... Una d’elles va ser sobre il·lustració 
científica i va servir als docents per preparar un 
projecte sobre la prehistòria.

A l’escola Pardinyes la xerrada d’un professor 
del Departament d’Hortofructicultura, 
Botànica i Jardineria de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la 
UdL al claustre va ser de gran interès, ja que 
va utilitzar l'observació directa, procediment 
bàsic en l'aprenentatge de les ciències, per 
explorar diferents branques de fruiter a la 
vegada que anava desgranant els coneixements 
concrets de les diverses fases en què l'arbre va 
desenvolupant els fruits.

A l'escola Joan Maragall, el professorat de 
la Facultat de Ciències de l'Educació de la 
UdL va explicar com es poden incorporar els 
mitjans audiovisuals com un recurs didàctic que 
permet desenvolupar diverses competències: 
des de la lectura de la imatge, fins a la creació 
de narracions amb imatge en moviment i so. 
També els va donar eines per a desenvolupar un 
projecte de ràdio escolar i sistematitzar-ne l’ús.

Les accions que el centre educatiu i la 
institució poden fer junts són múltiples 
i variades, en aquest apartat trobareu 
algunes propostes i exemples.

Per tal que aquestes accions siguin 
significatives i potents, és important 
que hagin estat gestades conjuntament 
i parteixin de necessitats reals.
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4.2 

Activitats  
amb l’alumnat

Característiques

Activitats curriculars que es desenvolupen  
al centre educatiu o a la mateixa institució. 

Poden presentar múltiples formats:  
tallers, activitats sobre el terreny i/o 
d’experimentació real.

 

Recomanacions

• Han de generar situacions en què 
els alumnes s’apoderin del seu propi 
procés d’aprenentatge.

• S’han de vincular a les màximes àrees 
competencials.

• Cal aprofitar l’interès que desperten 
les temàtiques, tant als mestres com 
als alumnes, per ampliar els eixos 
i que s’originin nous àmbits per 
explorar.

• Han de contemplar les demandes  
dels centres educatius.  

Exemple 
Escola Pardinyes, Escola Joan Maragall, 
Escola Sagarra, Escola Eduard Marquina 
i l'Institut de Ciències del Mar.

L'alumnat de l'escola Pardinyes va fer un tast 
de fruita al centre de Fruitcentre de l'IRTA. 
Amb aquest tast, els alumnes van aprendre 
les diferents característiques que es tenen en 
compte per catalogar les diverses varietats d'una 
mateixa fruita de cara al consumidor, i també 
van entendre la necessitat del rigor en la recerca 
científica. 

Els alumnes de l’escola Joan Maragall van fer 
un treball de literatura i expressió oral que va 
culminar amb l’enregistrament d’una adaptació 
del Conte de Nadal en una sala Dolby del 
Magical Media amb el suport dels alumnes de 
Comunicació Audiovisual i Periodisme  
de la UdL.

El MACBA va proposar l’artista Laia Estruch per 
a fer uns tallers de creació sonora amb l’alumnat 
de l’escola Sagarra. Els alumnes van fer la seva 
primera partitura sonora a partir dels sons dels 
seus records. 

Els alumnes de la classe dels taurons de l’escola 
Eduard Marquina van estar tot un trimestre 
investigant sobre els taurons i van poder assistir 
a la dissecció d’un tauró en el marc d’una  
masterclass sobre taurons que els va fer un 
investigador de l’Institut de Ciències del Mar.
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Característiques

Visita a les instal·lacions  i participació 
en activitats de formació. L’oportunitat 
d’involucrar-hi les famílies facilita que 
adquireixin una major comprensió del projecte, 
el coneixement de la institució i l’apropament  
al centre educatiu.

Recomanacions

• Cal afavorir que les famílies puguin 
conèixer directament el que fan els 
infants, els processos que segueixen  
i els seus aprenentatges. 

• És molt recomanable que puguin 
participar en activitats en què els 
alumnes siguin protagonistes  
i expliquin el que han après. 

•  Per facilitar seva participació és 
recomanable que la convocatòria 
sigui conjunta entre el centre 
educatiu i la institució.

Exemple 
Escola Samuntada

Cada curs a l’escola Samuntada es fan 
activitats dirigides a mestres i a pares i mares 
del centre perquè les famílies coneguin millor 
com aprenen els seus fills a l’escola. L’objectiu 
es realitzar una pràctica d’aprenentatge per 
després debatre què han après i com  
ho han après.

El curs 2014-2015, amb un investigador de 
l’ICP, van fer una activitat que realitzen els 
paleontòlegs, la filogènia, amb un enfocament 
molt especial. La filogènia és la història 
evolutiva d'un grup taxonòmic d'organismes 
(Viquipèdia). Però al centre no van partir de 
l’evolució de cap ésser viu, sinó que ho van fer 
en relació amb els telèfons mòbils. Primer es 
van fixar en quins eren els ítems que havien  
de tenir en compte, després van recollir les 
dades, van fer l’arbre evolutiu dels telèfons 
mòbils i, finalment, el van comparar amb  
el d’un rinoceront.

4.3 

Accions amb  
les famílies
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Exemple 
Institut Broggi

Famílies, alumnes i professors de l’Institut 
Broggi visiten  conjuntament les exposicions 
del MACBA. Un bon moment per conèixer-
se de manera distesa i aproximar-se 
conjuntament al món de l’art contemporani.

Aliances per a l’èxit educatiu El partenariat
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Característiques

Actuacions destinades a donar a conèixer 
l’aliança Magnet així com les activitats i els 
projectes de  l’alumnat en relació amb la 
institució. 

La visibilitat de la feina implica una major 
comprensió dels processos que es produeixen 
mitjançant el projecte Magnet: què implica 
treballar amb una institució, quins canvis estan 
desenvolupant els centres, quins processos 
d’aprenentatge s’hi donen...

Recomanacions

• Durant el curs i al final és molt 
recomanable organitzar activitats o 
jornades en què els alumnes expliquin 
els projectes que estan fent i en què 
s’hi convidi la comunitat educativa.

•  Accions en centres adscrits (escoles 
bressol o de primària): els alumnes 
poden oferir algun taller (científic, 
artístic...) als infants o fins i tot a les 
famílies d’aquests centres.

•  La institució es pot implicar en la 
jornada de portes obertes de l’escola, 
oferint alguna activitat que serveixi 
de reclam per a les famílies.

Exemple 
Institut Moisès Broggi, Escoles Eduard 
Marquina, Concepció Arenal i Escola 
Sagarra

A l’Institut Moisès Broggi es realitza una 
exposició anual en què els alumnes presenten 
els seus projectes artístics. El MACBA hi 
col·labora assessorant i aportant alguns 
materials expositius. 

Les escoles Eduard Marquina i Concepció 
Arenal organitzen un Congrés de Petits 
Científics, en què els alumnes presenten una 
mostra dels projectes i les recerques realitzades 
durant el curs amb la col·laboració de l’ICM. 

El MACBA va contactar amb el col·lectiu 
“Guerrilla de ganxet” per fer una acció 
performativa (Yarn Bombing) a la jornada de 
portes obertes de l’escola Sagarra. Les famílies 
van decorar col·lectivament la reixa de l’escola 
amb ganxet.

4.4 

Activitats  
divulgatives
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Característiques

Col·laboració dels professionals de les 
institucions a demanda dels centres educatius 
per a treballar qüestions concretes que 
sorgeixen amb el desenvolupament del projecte. 

Recomanacions

•  Aprofitar el coneixement i els 
recursos de què disposa la institució 
facilita que el centre educatiu 
adquireixi bagatge i estratègies per 
donar resposta a possibles necessitats 
originades per la implementació  
del projecte.

•  Per a afavorir l’aportació de les 
institucions resulta fonamental que 
es produeixi una comunicació fluida 
entre les parts, que es motivi el 
professorat perquè generi i concreti 
les demandes, i perquè la institució 
les pugui acollir. 

•  Pot resultar molt positiu buscar 
la col·laboració d’experts de les 
institucions i del mateix entorn, més 
enllà dels professionals directament 
implicats en el projecte.

•  La visita i l’accés dels professionals 
de la institució al centre educatiu 
durant la implementació del projecte 
pot facilitar que s’originin aquestes 
demandes d’assessorament.

Exemple 
Escola Pardinyes, 
Escola Joan Maragall

A l’escola Pardinyes es van plantar arbres 
al pati perquè els alumnes poguessin fer el 
seguiment de la floració i el creixement dels 
fruits amb la col·laboració de professorat de 
l’ETSEA de la UdL.

Un equip de professionals del MACBA va oferir 
estratègies i recursos al professorat de l’escola 
Sagarra per a aprofitar els espais del centre com 
a espais expositius. 

4.5 

Assessorament  
als centres educatius
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5  

La consolidació  
del partenariat

Ser explícits i concrets

• Explicitar bé els objectius i les funcions, 
sobretot el que s’espera de cadascú. 

•  Ser concrets a l’hora de formular demandes, 
per evitar malentesos.

Conciliar propostes i demandes

•  Respectant els temps i els ritmes de cadascú 
i de les mateixes organitzacions. 

•  Adoptant una actitud flexible: la planificació 
anual ha de contemplar les modificacions 
que puguin originar les demandes sorgides 
del centre educatiu, les propostes de la 
institució, així com altres situacions no 
previsibles.

Establir complicitats

 •  Promovent experiències significatives 
compartides entre els equips, que generin 
vincles personals. 

•  Intentant captar professionals de les 
institucions que puntualment puguin 
participar i fer aportacions al projecte.

•  Buscant la col·laboració d’altres agents o 
entitats que puguin oferir recursos humans o 
materials. 

Considerar les limitacions  
en els temps 

• Tenint consciència que la feina de 
coordinació és intensa i sovint requereix 
molta dedicació.

•  Oferint temps i espais perquè les persones 
implicades puguin reflexionar conjuntament, 
compartir el que fan i també el que 
necessiten. 

•  Valorant el plus que aporta l’experiència: el 
primer any solen aparèixer força dificultats 
i fins i tot es pot produir una sensació de 
desgast als equips, però el cert és que el 
rodatge adquirit permet optimitzar els 
resultats i reduir el volum de feina en cursos 
posteriors.

Consolidar grups impulsors  
a les institucions

•  Afavorint que el projecte no sigui una 
iniciativa de persones aïllades.

•  Creant un nucli dinamitzador que vagi 
implicant altres persones en moments 
determinats.

•  Reconeixent la implicació dels professionals 
de la institució.

•  Fent reunions informatives amb els equips 
de la institució per a visibilitzar internament 
el projecte i fent la difusió necessària perquè 
tothom conegui què s’està fent. 

Què cal tenir en compte per afavorir  
la consolidació del partenariat?  
A continuació, algunes claus que  
poden afavorir una relació sòlida  
i durable.
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Treballar per la reciprocitat  
i la complementarietat

• Generant la confiança suficient entre 
les parts, tot afavorint els processos de 
cooperació des del compromís  
i la coresponsabilitat.

• Oferint el suport necessari perquè les 
institucions puguin funcionar a demanda 
dels centres educatius, amb tot l’esforç que 
això implica pel que fa a la comprensió de la 
realitat i l’atenció a les necessitats.

Afavorir una comunicació  
positiva i fluida entre les parts 

• Determinant interlocutors al centre educatiu 
i a la institució que es comprometin a 
intercanviar informació general sobre 
com s’està desenvolupant el projecte, les 
novetats i les informacions rellevants. Cal 
afavorir que la institució conegui el que es 
fa a l’escola en el dia a dia, encara que no 
sigui sempre de forma presencial. Algunes 
eines que poden ajudar a difondre aquesta 
informació són: els correus mensuals o 
trimestrals així com els blogs, el web, i les 
xarxes socials dels centres.

• Creant espais que permetin l’intercanvi cara 
a cara en què els agents puguin compartir 
i reflexionar plegats sobre la posada en 
pràctica de les actuacions. Espais que 
afavoreixen una vinculació i una relació 
propera entre les persones participants.

• Afavorint canals de comunicació 
regulars sobre el que s’està fent. 
Aquest intercanvi pot contribuir 
que es generin iniciatives i que totes 
dues parts puguin expressar les seves 
necessitats (inquietuds, dificultats 
que sorgeixen, interrogants...). La 
comunicació mitjançant correus 
de posada al dia pot contribuir 
que tothom adquireixi una major 
consciència del que s’està fent i del 
que s’està desatenent. 

• Potenciant la bidireccionalitat i els 
processos de difusió mútua. Cal que 
el centre educatiu comuniqui què fa, 
quins reptes es planteja, i que pugui 
manifestar les seves demandes a les 
institucions. D’altra banda, que la 
institució informi del que fa també 
pot resultar de gran utilitat als centres 
educatius, afavorint que s’explorin 
nous àmbits i que la relació vagi més 
enllà de les accions planificades.

Generar projectes emblemàtics

• Documentant, sistematitzant i 
revisant aquells projectes que han 
estat exitosos.

• Convertint aquests projectes en 
projectes emblemàtics que es 
repetiran cada any.

Exemple 
Escola Sagarra

A l’escola Sagarra han definit uns projectes 
emblemàtics per a cada nivell, que es repeteixen 
cada any amb petites modificacions i millores. 

Per exemple, a P3 es fa un projecte de 
coneixement del MACBA. Abans d’anar-hi es fa 
un treball previ per generar expectatives entre 
els alumnes: s’ensenyen fotografies de l’edifici 
i objectes diversos per activar les idees que 
tenen sobre què és un museu i què hi podem 
trobar. Després de la visita, els alumnes fan 
una maqueta de l’edifici. Durant el projecte es 
treballen conceptes matemàtics com el volum i 
les propietats dels cossos geomètrics, així com 
aspectes artístics com la llum i el color.

Els alumnes de cicle mitjà i superior duen a 
terme algunes tasques a casa durant els períodes 
de vacances; una proposta oberta pel que fa 
al format i el contingut, que permet seguir 
mantenint el vincle dels alumnes i les famílies 
amb l’escola tot potenciant el plaer de la creació. 
Amb “L’estiu en una capsa” es planteja un títol 
per provocar la reacció de l’alumne a omplir 
o transformar una capsa amb les vivències 
i els colors de l’estiu. Amb les “Llibretes 
d’hivern” es proposa a l’alumne que pensi i 
creï el format de la seva pròpia llibreta i que 
l’ompli amb contingut visual i/o textual tenint 
cura de la redacció i ortografia. Posteriorment, 
els mateixos alumnes en fan una avaluació 
juntament amb la mestra a través d’exposicions 
orals, enquestes de valoració, graelles...
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6  

Seguiment i avaluació  
del partenariat

En el seguiment i l’avaluació del projecte i 
de la relació de col·laboració entre el centre 
educatiu i la institució, hi participen les dues 
comissions: 

• Comissió de seguiment, que planifica les 
accions del pla anual i avalua l’assoliment 
dels objectius.

• Comissió dinamitzadora, que intercanvia 
informació regularment per tal de facilitar 
la posada en pràctica del projecte, resoldre 
les dificultats que puguin sorgir i, també, 
recollir i aprofitar al màxim les noves 
possibilitats que es puguin originar. 

La comunicació entre els diferents agents 
implicats resultarà una qüestió clau en aquest 
procés de seguiment i avaluació. 

L’avaluació del projecte ha de contemplar 
tant indicadors quantitatius (nombre 
d’accions executades del pla anual, nombre 
de participants...), com indicadors qualitatius 
(grau de satisfacció dels professionals implicats, 
expectatives dels alumnes i les famílies...).



Es tracta d'un llibre que recull 
orientacions, idees i exemples a partir 
de l'experiència dels centres educatius 
que han participat en la fase pilot del 
programa Magnet. Aliances per  
a l'èxit educatiu. 

Un programa que acompanya 
els centres educatius en el 
desenvolupament d'un projecte 
innovador en aliança amb una 
institució d'excel·lència en un camp  
de coneixement específic.

Descarrega't el llibre sencer 
http://www.fbofill.cat/publicacions/
magnet-aliances-lexit-educatiu

Aquest capítol forma part del llibre  
Aliances per a l'èxit educatiu: Orientacions  
per desenvolupar un projecte Magnet. 
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