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El punt de partida: les relacions  
entre canvi, transformació, innovació  
i millora de l’educació 

«Els problemes de l’educació són ‘endiablats’ (wicked). Per això, pen-

sar que hi ha solucions i respostes simples és una irresponsabilitat.» 

(Rittel i Weber, 1984)

El 20 de gener del 2020, El Diari de l’Educació publicava un article d’An-
na Trabal (2020), en el qual es feia ressò dels debats al voltant del tema 
«innovació, transformació i xarxes» dels grups que preparen el primer 
Congrés d’Educació Pública a Catalunya. La seva crònica mostra, en bona 
mesura, una fotografia de la situació de la innovació a Catalunya i marca 
la senda des de la qual s’ha elaborat aquest capítol.

Actualment, el tema, amb un ressò mediàtic, és en boca de tot-
hom. Tanmateix, es constata que el terme innovació no sem-
pre fa sentir còmode el món docent. Segons l’IEC,1 innovar és 

1. Institut d’Estudis Catalans.
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 «introduir quelcom de nou». Els canvis comporten reflexions 
profundes, que han d’ajudar a compartir  significats en el si 
dels equips per poder transmetre a la resta de la comunitat 
idees cla res i unívoques. I, malauradament, en els equips 
docents, no s’hi donen les condicions per poder parlar amb 
calma sobre el que s’està fent i els perquès. La cultura de la 
reflexió sobre la pràctica, de compartir significats, de parlar 
sobre el que passa a l’aula, d’expressar els errors i els encerts 
és encara escassa en molts centres. Els que fan una aposta 
clara per la transformació educativa és perquè tenen cultura 
de construcció permanent i conjunta. Això vol dir repensar el 
temps a l’escola, repensar a què donem importància, repensar 
les coordinacions, les comissions, les reunions, els seus con-
tinguts i les seves dinàmiques [...].

Si començo amb aquesta citació, és perquè situa alguns dels eixos que 
articulen el propòsit d’aquest capítol: assenyalar la confusió entre res-
sò mediàtic i innovació real; l’oblit del temps que demanen els canvis 
en educació; la necessitat de processos continuats de reflexió-acció- 
reflexió; la dualitat entre la consideració de la innovació com a adopció 
d’una novetat i la que la situa dins un procés de transformació que par-
teix d’una revisió de les necessitats de cada centre —i del sistema—, i la 
planificació d’una estratègia per afrontar-les; i, finalment, la diferència 
entre fer innovacions i generar una cultura innovadora orientada a una 
transformació continuada dels centres i del sistema educatiu (vegeu el 
capítol de Coll i Manzano per ampliar aquesta darrera observació). Cal 
no oblidar, però, el temps que demana que una innovació esdevingui 
canvi, qüestió sobre la qual Michel Fullan (1999) va formular la «Regla 
3-6-8»: una escola primària podria fer un canvi significatiu en 3 anys; 
però calen 6 anys per canviar una escola secundària i 8 anys per canviar 
un districte. Pensem, doncs, el que es necessita per canviar el sistema 
educatiu d’un país.
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Les fonts per explorar aquests temes procedeixen de l’abundant in for-
mació apareguda els darrers 10 anys als mitjans de comunicació, a les 
 publicacions per a docents, i als fòrums de debat, i és completada amb la 
 visió d’aquelles informacions que, des de les institucions —sobretot des 
de la universitat—, mostren recerques sobre la innovació i el canvi. He 
escrit aquest text conscient de la necessitat, tal com assenyala Philippe 
Meirieu (2019), de no perdre de vista que «innovar, avui dia, a les escoles 
no és gens fàcil! [...] Per innovar, un ha d’aprendre a obrir-se camí tranquil-
lament, a estar atent al que es fa, però al mateix temps a resistir tant els 
atacs polèmics com les exageracions mediàtiques (p. 34-35)». 

Introducció: la primavera pedagògica2  
de les innovacions i dels centres 
innovadors

Si una persona estigués interessada a saber com s’ha entès la innovació 
educativa els darrers deu anys a Catalunya, constataria que l’aprenentat-
ge per competències, l’organització de l’entorn escolar per ambients o es-
pais, l’agrupament dels alumnes per comunitats, el treball per projectes, 
l’avaluació formativa i la competència digital, han estat els rètols de les 
propostes considerades com a referents d’innovació educativa.

Si aquesta mateixa persona tingués curiositat per conèixer els projec-
tes d’innovació pedagògics reconeguts pel Departament d’Educació,3 
tro baria que, durant el curs 2018-19, 190 centres van rebre certificats acre-
ditatius per tenir projectes d’innovació pedagògica consolidats. Projectes 
«que han transformat i millorat la qualitat i equitat del sistema educa tiu 

2. Prenc aquest títol de l’article «La inaplazable reforma educativa», publicat per Eduard 
Vallory a El Periódico, el 04/02/2018, en el qual es fa servir la noció de «primavera peda-
gògica», una denominació inspirada en l’article de Jaume Carbonell http://diarieducacio.
cat/les-tres-primaveres-pedagogiques/.
3. https://innovacio.xtec.gencat.cat/programa/1001

http://diarieducacio.cat/les-tres-primaveres-pedagogiques/
http://diarieducacio.cat/les-tres-primaveres-pedagogiques/
https://innovacio.xtec.gencat.cat/programa/1001
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d’acord amb la modalitat prevista a l’article 2 de l’Ordre ENS/303/2015, del 
21 de setembre,  sobre el reconeixement de la innovació pedagò gi  ca». En 
aquesta mateixa pàgina, hi podrà veure 7.938 iniciatives a centres que es-
tan vinculats a diferents xarxes i programes considerats com a innovadors 
pel  Departament.4

Si continués amb la seva exploració, arribaria a Escola Nova 21, una ini-
ciativa de la qual parlarem més endavant, i en què han participat 494 
centres de tot Catalunya, amb la finalitat de fer «confluir en l’objectiu 
d’actualització del sistema educatiu la llarga tradició de renovació peda-
gògica a  Catalunya; el treball per a la formació integral de la persona i per 
a una escola inclusiva i orientadora de tantes escoles i docents; els plan-
tejaments del sistema de Nacions Unides i en particular de la UNESCO, 
juntament amb el coneixement de com aprenem les persones; i el marc 
normatiu vigent per al sistema educatiu català».5

També arribaria a la Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb), de la 
qual també parlarem amb més deteniment, que impulsa una modalitat 
de formació i desenvolupament professional docent, basada en l’apre-
nentatge entre iguals i en xarxa, i que està promoguda pel Departament 
d’Educació, dins el seu pla de formació permanent. Es trobaria, també, 
amb les Xarxes per al canvi, en la qual participen un total de 152 centres de 
la ciutat de Barcelona amb la finalitat «de sumar les diferents iniciatives 
en un projecte conjunt d’innovació educativa per a la ciutat de Barcelona. 
Amb aquest acord, liderat pel Consorci d’Edu cació, que és l’organisme des 
del qual l’Ajuntament i el Departament  d’Educació de la Generalitat gesti-
onen l’educació escolar a la ciutat de Barcelona, es vol ajudar els centres a 
avançar des del treball conjunt cap a un propòsit educatiu competencial i 
unes pràctiques d’aprenentatge actualitzades».6 

4. http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/
5. https://www.escolanova21.cat/la-necessitat-de-transformacio-educativa/educacio-
de-qualitat-per-a-tothom/
6. https://www.escolanova21.cat/xarxes-canvi-projecte-dinnovacio-educativa-propi-
barcelona/

http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/
https://www.escolanova21.cat/la-necessitat-de-transformacio-educativa/educacio-de-qualitat-per-a-tothom/
https://www.escolanova21.cat/la-necessitat-de-transformacio-educativa/educacio-de-qualitat-per-a-tothom/
https://www.escolanova21.cat/xarxes-canvi-projecte-dinnovacio-educativa-propi-barcelona/
https://www.escolanova21.cat/xarxes-canvi-projecte-dinnovacio-educativa-propi-barcelona/
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A aquesta llista, caldrà afegir-hi altres propostes vinculades amb els 
Moviments de Renovació Pedagògica, l’Associació de Mestres Rosa Sen-
sat, l’Aliança Educació 360, les iniciatives dels Instituts de Ciències de 
l’Educació de les universitats  catalanes i de les Diputacions, i les promo-
gudes per les diferents xarxes que hi ha a Catalunya, entre les quals: la 
Xarxa per al canvi, el Projecte Centres Innovadors, la Xarxa d’Innovació 
d’Escoles de Primària (XIEP), la Xarxa model competencial orientador 
(SCAP), les Escoles Tàndem, les Escoles Magnet, la Xarxa de comunitats 
d’aprenentatge i la Xarxa d’Educació Lliure (XELL). 

Aquesta persona se sentiria gratament sorpresa per aquest ambient in-
novador i, segurament, es preguntaria si aquestes iniciatives són resultat 
d’una anàlisi fonamentada de les necessitats del sistema educatiu o de la 
voluntat dels seus promotors; també, es preguntaria si estan  vinculades 
a un marc global d’una política educativa que impulsi i coordini una pro-
posta de canvi educatiu planificat i participatiu; i, finalment, si són 
propostes que disposen de recursos materials, temporals i humans per 
portar-les a terme. 

També tractaria de situar-les en el seu context i es preguntaria en quina 
conjuntura —política, social, educativa— han sorgit, a quines necessi-
tats responen i qui les promou i hi dona suport. Es plantejaria, també, 
quines nocions i estratègies de canvi i innovació les guien, o quines in-
novacions contribueixen a la millora del clima dels centres i de l’educació 
integral dels estudiants, i quines són provatures fruit de modes que no 
afavoreixen  el canvi. Igualment, pensaria si d’aquests projectes se’n fa un 
seguiment i una avaluació de la seva incidència en la millora del clima 
dels centres, el benestar dels estudiants i dels docents, i la qualitat dels 
aprenentatges. 

Es faria aquestes i altres preguntes, i podria sentir una certa perplexitat 
davant del fet que en un país amb tanta activitat innovadora com Cata-
lunya, l’any 2019 l’abandonament prematur de l’escola va ser d’un 19 % 
(24,7 % entre els homes i 13 % entre les dones), una xifra superior a la 
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mitjana espanyola i europea.7 Un país on, «segons les últimes dades de 
l’Unicef, a Catalunya hi ha un 28,6 % d’infants en risc de pobresa i, encara 
pitjor, un 30 % amb risc d’exclusió social»8 (aquestes referències es poden 
ampliar al capítol de Jordi Serasols d’aquest Anuari). A més a més, li cal-
dria saber que «Catalunya es troba a la cua d’Europa en inversió pública 
en educació. La mateixa Llei d’educació catalana determina que la des-
pesa en educació ha de representar un 6 % del PIB, però en l’actualitat no 
arriba a un 3 %» (Aznar, 2016).

La metodologia seguida en aquest capítol

En d’altres treballs (Sancho i Hernández, 2008; Hernández-Hernández, 
2017), hem dut a terme un recorregut pel camp de la innovació, a partir 
d’una genealogia del terme, de l’anàlisi de la tensió entre una innovació 
afavoridora d’una visió neoliberal o emancipadora de l’escola, i de la pre-
sentació d’algunes estratègies —extretes d’experiències i recerques inter-
nacionals—, que poden contribuir al fet que la innovació sigui quelcom 
més que la introducció d’una novetat i ajuda a la transformació de les 
escoles i la millora del sistema educatiu. Tot això, a partir d’afavorir una 
cultura (una política) d’innovació per a la transformació. 

Com que ja hem parlat d’aquestes qüestions, i per tal de respondre a les 
finalitats d’aquest capítol, ens hem centrat en dos casos, que permeten 
no només seguir el que s’ha entès per innovació a Catalunya els darrers 
10 anys, sinó extreure les modalitats d’innovació que s’han afavorit, les 
estratègies que s’han desenvolupat per tal d’implementar-les, el ressò 
mediàtic que han tingut, i el que se’n pot aprendre per avançar cap a un 
sistema educatiu vinculat a una cultura de la innovació. 

7. https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10101
8. https://www.ara.cat/editorial/desigualtat-combat-tambe-acces-extraescolars_0_ 
2396160497.html

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10101
https://www.ara.cat/editorial/desigualtat-combat-tambe-acces-extraescolars_0_2396160497.html
https://www.ara.cat/editorial/desigualtat-combat-tambe-acces-extraescolars_0_2396160497.html
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Amb aquest propòsit, en les pàgines següents, hi esbossarem un recorre-
gut més descriptiu que no pas analític per les dues iniciatives que, més 
enllà de l’acció d’un únic centre, han contribuït, pel ressò que han tingut 
en els mitjans de comunicació i en la comunitat educativa, a aquest clima 
de «primavera» innovadora. Tot això, sense oblidar el paper dels centres9 
que van començar els seus processos de canvi abans que la innovació 
es transformés en tendència. Aquests i altres centres han actuat com a 
referents i exemples d’algunes de les innovacions adoptades més tard 
per altres escoles, i que han estat impulsades per les xarxes d’innovació. 
Adopció que s’ha fet, a vegades, oblidant que «el problema de la transfe-
rència és complex: allò que funciona en una escola, en un moment donat, 
és una espècie d’ecosistema d’aprenentatge [...] que s’ha anat construït 
amb paciència» (Meirieu, 2019: 31), i no pot traslladar-se sense reflexió i 
només per moda o imitació a una altra escola. 

Cadascun dels dos casos que es presenten demana una recerca en profun-
ditat, tant de les institucions que les promouen, els referents i objectius 
pel canvi que les guien i les estratègies de formació que fan servir, com 
dels àmbits en els quals volen incidir, el projecte de vida en comú que 
vehiculen i el seguiment i l’avaluació que desenvolupen —més enllà dels 
indicadors de satisfacció dels adults participants. En el relat sobre les se-
ves trajectòries, hi hem incorporat «entrades» que assenyalen el que les 
caracteritza com a iniciatives afavoridores d’innovació i transformació.
De les seves contribucions i tensions se’n poden inferir alguns indica-
dors que afavoreixen/obstaculitzen una transformació educativa i que 
poden contribuir (o no) a una cultura de la innovació; cultura que, d’altra 
banda, caldria desenvolupar, com apunta Fullan (Fullan i Varela, 2020) 
dins d’un marc de prioritats i finalitats compartides, que sigui impulsat 
per l’administració, i que els centres, amb llibertat per innovar, portin a 
terme des de les seves realitats i necessitats.

9. El Martinet (Rubí), Congrés Indians i Encants a Barcelona, Ítaca (Manresa), La Riera 
(Sant Pere de Ribes) i l’IES Les Vinyes o Quatre Cantons (per esmentar-ne només alguns, 
entre altres centres públics).
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Algunes iniciatives que ajuden a situar  
la «primavera innovadora» i que defineixen  
els sentits de la innovació

Podríem dir que l’any 2011 va començar l’actual corrent innovador de 
l’educació escolar a Catalunya. Va ser l’any en què els jesuïtes van posar 
en marxa un procés de reflexió que es va concretar en el projecte Horitzó 
2020. Aquesta iniciativa que impulsa l’ensenyança per projectes i el can-
vi de l’entorn escolar sembla inspirada en la proposta ubiko,10 que es va 
començar a desenvolupar a Finlàndia mentre s’experimentava la reforma 
educativa implementada el 2016. 

Aquest projecte va deixar a l’imaginari de la innovació quatre emprem-
tes que van marcar la direcció d’algunes innovacions, que, després, han 
estat predominants a Catalunya: aprendre per projectes (aquí en la seva 
mo dalitat de «descobriment guiat»), canviar les agrupacions d’alumnes, 
afavorir la codocència i transformar els espais escolars. I, sobretot, va 
generar la idea que si els jesuïtes ho feien, aleshores aquest era el camí 
que caldria que comencessin a recórrer la resta dels centres, si no volien 
quedar-se enrere. 

Escola Nova 21: un catalitzador per a la  
transformació de l’Escola

La vinculació amb una proposta internacional i la visibilització  
de qui lidera la innovació
El 14 de juliol del 2015, la UNESCO va presentar a Barcelona l’informe 
 «Repensar l’educació: vers un bé comú mundial?», en el qual es revisa i 
s’actualitza l’informe Delors: «L’aprenentatge: hi ha un tresor amagat a 
dins» (1996). La presentació de l’informe va anar a càrrec de Sobhi Tawil, 

10. www.ubiko.eu

http://www.ubiko.eu/
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director del document i membre del Programa de Recerca i Prospectiva 
Educativa de la UNESCO. També hi va intervenir Eduard Vallory, pre-
sident de la UNESCO de Catalunya, qui, a la presentació de l’edició en 
català del document, assenyala:

Cent anys després de la irrupció de l’Escola Nova, icònica el 
primer terç del segle xx al món occidental —Catalunya inclo-
sa—, el debat educatiu global tracta de definir què vol dir avui 
educació de qualitat, quines són les necessàries competèn-
cies per a la vida, i quins mecanismes permeten avaluar-les, 
mirant alhora de superar la forta inèrcia d’un model d’escola 
transmissora i academicista creada per a la societat industrial 
ja desapareguda. [...]

Les escoles que avui a casa nostra i arreu reprenen aquella tra-
dició i l’entronquen amb el discurs competencial i holístic de 
la UNESCO tenen dues diferències respecte de l’Escola Nova 
de fa cent anys. La primera, que els avenços científics ens per-
meten saber com aprenem les persones i posen en evidència 
que els mètodes transmissors no produeixen aprenentatge sig-
nificatiu. I la segona —fonamental—, que l’aparició d’Internet 
ha transformat la manera com les persones tenim accés a la 
informació i al coneixement, la manera com interactuem, i les 
pràctiques de la gestió pública i de les empreses [...] (Vallory, 
2015: 3-4).

La menció d’aquesta presentació i la referència del text de Vallory tenen 
sentit, perquè anuncien la direcció d’un moviment educatiu i presenten 
la personalitat que ha actuat com al seu portaveu i la seva cara més visi-
ble. Aquesta iniciativa ha tingut un extraordinari ressò en els mitjans de 
comunicació i en els centres, i ha estat un dels desencadenants que es 
parlés amb intensitat d’innovació i d’escoles innovadores o avançades a 
Catalunya. 
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Aliança entre entitats privades i garantia de finançament
Ens referim a Escola Nova 21 (EN21), que es presenta en un acte públic 
quasi un any després, el 21 de maig del 2016. Aquest dia, al CosmoCaixa, 
s’hi fa pública «una aliança per un sistema educatiu avançat», aliança de 
la qual formen part «el centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume 
Bofill, la Universitat Oberta de Catalunya i EduCaixa, entitats que volen 
promoure una iniciativa d’alt impacte per aconseguir una onada de can-
vi que transformi el sistema educatiu català, cap a un model centrat en 
l’aprenentatge significatiu i en el desenvolupament de competències per 
al segle xxi» (Fundació Bofill, 2016). 

La finalitat d’aquest moviment és transformar els centres edu-
catius, assolint de partida que això no és senzill. És un repte 
complex i estimulant alhora. Cal tenir una visió de quin centre 
volem esdevenir, assumir un marc coherent amb el propòsit 
de l’educació i organitzar el centre i les seves pràctiques edu-
catives en funció d’aquest propòsit compartit. Cal compartir 
aquesta visió i corresponsabilitzar tota la comunitat educati-
va, generar il·lusió i compromís, establir aliances, formar-nos 
i capacitar-nos per dur a terme aquesta transformació amb 
garanties (Fundació Bofill, 2016).

Aquesta iniciativa pren, com a referents teòrics, la recerca de Dumont, 
Instance i Benavides (2010) per a l’OCDE, de la qual surten els set prin-
cipis que fonamenten la proposta de canvi i transformació que fa Escola 
Nova 21;11 i, també, el manual de disseny d’entorns educatius innovadors 
promogut per aquesta mateixa organització (OECD, 2017). Aquest últim 
manual ha estat la contribució que ha inspirat una de les aportacions 
d’Escola Nova 21, la Rúbrica del canvi, «una eina per a l’orientació i l’au-
toavaluació per als processos de transformació educativa de les escoles 
i instituts».

11. https://www.escolanova21.cat/la-necessitat-de-transformacio-educativa/educacio-
de-qualitat-per-a-tothom/la-rubrica-de-canvi/.

https://www.escolanova21.cat/la-necessitat-de-transformacio-educativa/educacio-de-qualitat-per-a-tothom/la-rubrica-de-canvi/
https://www.escolanova21.cat/la-necessitat-de-transformacio-educativa/educacio-de-qualitat-per-a-tothom/la-rubrica-de-canvi/
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Un ecosistema de centres educatius per promoure  
la transformació en cascada
Per afrontar aquest repte, EN21 es presenta amb «un programa que pre-
tén acompanyar aquells centres educatius que tenen voluntat de repen-
sar i transformar el seu model educatiu cap a un model que respongui 
millor a les necessitats educatives actuals». El programa Escola Nova 21 
vol assenyalar la direcció del canvi, el marc d’escola avançada, i fer-lo 
possible a través de dues accions:

• Crear un ecosistema d’escoles i instituts amb pràctiques educatives 
avançades, que faci de referència del procés de canvi. 

• Seleccionar 200 centres educatius a través d’una con vo catòria que 
s’ha obert avui, perquè se sumin a generar un eco sistema educatiu 
avançat. D’entre aquests centres, 30 rebran un acompanyament i 
capacitació intensius per tal de garantir-ne el canvi amb el suport 
de les escoles amb pràctiques educatives avançades (Fundació 
 Bofill, 2016).

Ressò als mitjans de comunicació
La recepció de la proposta als mitjans de comunicació va ser immediata i 
plena de referents (revolució, conjuren, consolida...) que poden fer pen-
sar que la vinculació d’una escola o un institut amb EN21 ja és innovado-
ra o es converteix en innovadora:

La revolució de l’escola del segle xxi. Neix una plataforma per 
consolidar el sistema educatiu avançat i fer créixer els centres 
que hi apostin (Núria Martínez, Ara, 22/04/2016). Les esco-
les catalanes innovadores es conjuren per estendre un marc 
educatiu del segle xxi (Pau Rodríguez, El Diari de l’Educació, 
21/04/2016). La escuela innovadora se consolida. El proyecto 
Escola Nova 21 aglutina casi 500 colegios en Cataluña (Jessica 
Mouzo, El País, 6/11/2016). 152 escoles i instituts de Barcelona 
seran innovadors: el llistat amb tots els centres (Núria Martínez, 
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Ara, 20/01/2017). La innovació educativa s’estén a 456 centres 
de Catalunya (Imma Fernández, El Periódico, 27/09/2016). 
Educació estendrà la innovació i millora educativa a totes les 
escoles i instituts en deu anys (Laia Gosálvez, Ara, 19/12/2018).

Aquest ressò va fer que molts centres —i ajuntaments que els van instar a 
vincular-se a EN21— responguessin amb prestesa a la convocatòria. Així, 
si les expectatives eren de 200 escoles, se’n van inscriure a la xarxa quasi 
500 per «convertir-se en una onada que transformi el sistema escolar. [...] 
L’objectiu del programa també és aconseguir, a partir d’una primera eta-
pa, identificar un mètode de canvi educatiu que serveixi en el futur per 
transferir-lo al màxim d’escoles de Catalunya. Vallory ha expressat així 
que la voluntat d’Escola Nova 21, a través d’una línia de recerca, és desco-
brir quina metodologia concreta pot ser útil per virar d’un model d’escola 
transmissora [de coneixement] al d’un centre avançat» (Rodríguez, 2016). 

Desenvolupar el model de canvi en tres anys
Tot això, per promoure un canvi educatiu en tres anys (2016-19), en els 
quals es generaria un moviment sense retorn, que possibilitaria una edu-
cació de qualitat per a tothom mitjançant l’actualització del conjunt del 
sistema educatiu català. I s’ha fet a través de tres grans accions:

• La selecció de 26 centres educatius impulsors. 

• El desenvolupament d’un protocol de canvi (combinació d’acompa-
nyaments, capacitacions i recursos) que permet una actualització 
sistemàtica dels centres educatius, i que ha estat testat en 30 cen-
tres que, voluntàriament, han acceptat formar part d’una mostra 
representativa del conjunt del sistema educatiu. 

• L’articulació d’una seixantena de xarxes territorials, on grups d’en-
tre sis i dotze centres han après col·laborativament cap a on i com 
orientar el canvi educatiu. La interacció dels milers de docents im-
plicats en aquests centres és la manera més horitzontal i sostenible 
de contribuir a l’actualització educativa cooperativament.
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Finalització als tres anys i fer el traspàs al Departament 
d’Educació
El 26 d’octubre del 2019, La Farga de L’Hospitalet de Llobregat va acollir 
l’última trobada d’Escola Nova 21. Eduard Vallory hi va destacar que la 
data de finalització estava marcada des de l’inici:

Aquesta aliança volia ser un catalitzador dels agents que ja 
existien, no ens hem inventat res; els models que hem desen-
volupat amb els centres de la mostra són fruit del procediment 
de canvi que s’ha elaborat amb les escoles i instituts impulsors 
que ja treballaven d’aquesta manera. Hem recollit el que estava 
dispers perquè tingués força. Ara correspon a l’administració 
agafar el relleu amb la feina feta (Vallejo, 2019).

L’únic que lamenta Vallory és no haver tingut capacitat d’obrir més con-
vocatòries perquè s’hi poguessin sumar més escoles. En aquest acte, el 
conseller d’Educació, el senyor Josep Bargalló, va reafirmar el compro-
mís del Departament d’acollir el projecte: 

Avui el Departament entoma el projecte. Aquest procés de 
transició és difícil. Som més de 5.000 centres i més d’1,5 milió 
d’alumnes. Refermem el compromís d’acollir el projecte com a 
xarxa i a dur arreu del sistema les evidències i experiències del 
projecte. Amb aquesta finalitat el Departament ha començat 
a desenvolupar xarxes de transformació educativa, per trans-
ferir les bones pràctiques, i un programa d’acceleració de la 
transformació educativa. Tres mesures que permetran donar 
continuïtat al «canvi de paradigma» que ha suposat el progra-
ma d’Escola Nova 21 (El Punt Avui, 2019).
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Aportacions, tensions i el que es pot aprendre al voltant  
del canvi i la innovació
César Coll (2019), amb motiu del tancament d’aquesta primera fase 
 d’Escola Nova 21, va escriure:

[...] ens deixa dos llegats importants per a la transformació i 
millora del nostre sistema educatiu. El primer té a veure amb 
haver posat de manifest el potencial del sistema en el seu con-
junt, i en especial del professorat i de la comunitat educativa, 
per endegar i tirar endavant aquest procés de transformació i 
millora. I el segon, amb la identificació d’algunes condicions 
i maneres de fer que permeten i afavoreixen que aquest poten-
cial es faci realitat.

Cal valorar, també, la possibilitat que han tingut els 26 centres, especial-
ment els públics, «de reconeixement de la feina feta, juntament amb la 
voluntat manifesta de compartir el model i d’aprendre dels altres centres» 
(Aznar, 2016); com també la visibilitat, l’atenció i l’acompanyament que 
han rebut els altres 30 centres que van participar en la segona fase, i el 
sentit de pertinença que ha afectat la resta de les escoles. 

L’informe d’avaluació publicat recentment12 dona pistes tant del que s’ha 
aconseguit com d’alguns dels aspectes del procés de canvi en el qual cal 
aprofundir. Una lectura atenta mostra, entre altres temes, una proble-
màtica que s’ha fet evident en la recerca sobre el canvi educatiu: que les 
innovacions puntuals no sempre es veuen acompanyades de canvis orga-
nitzatius i estructurals als centres, cosa que pot fer difícil la sostenibilitat 
del canvi. 

12. https://fundaciobofill.cat/publicacions/per-una-educacio-de-qualitat-per-a-tothom

https://fundaciobofill.cat/publicacions/per-una-educacio-de-qualitat-per-a-tothom
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La Xarxa de competències bàsiques: de la formació  
per competències al desenvolupament professional per 
a la transformació dels centres

Amb el mateix propòsit de transformació que Escola Nova21, però des 
d’un altre context institucional, ens acostarem a la Xarxa de Compe-
tències Bàsiques (Xarxa Cb). Es tracta d’una iniciativa del Departament 
d’Educació dins el seu pla de formació permanent, que gairebé no ha 
 tingut visibilitat pública i que porta funcionant quasi 20 anys, amb re-
cursos materials i humans limitats. Tanmateix, porta una acció conti-
nuada  d’estímul, suport i acompanyament als equips docents de més de 
700 centres públics d’educació infantil, primària, secundària i batxille-
rat. Aquests centres han volgut iniciar, mantenir o consolidar processos 
de reflexió-acció en equip als centres i en xarxa (amb altres centres) per 
transformar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge amb sentit. 
Organitzats en xarxes territorials, hi van participar, el curs 2019-2020, 
uns 10.000 docents.13 

Comença com una demanda del professorat
La Xarxa Cb s’inicia com a necessitat i proposta del professorat, ja que 
va néixer,  durant el curs 2001-2002, a partir d’un grup de docents de dife-
rents centres, que es van agrupar per reflexionar conjuntament sobre els 
resultats de les primeres proves de competències bàsiques promogudes 
pel Departament d’Ensenyament. És aquest, doncs, l’origen del nom de la 
xarxa. L’objectiu inicial dels docents era compartir pro cessos de diagnòstic 
i avaluació interna de centres, a partir dels resultats de les proves que con-
duïssin a accions per introduir les mi llores necessàries. Així, l’avaluació, 
considerada com a instrument formatiu, ha estat present des de l’inici de 
la història de la xarxa.

13. https://projectes.xtec.cat/xarxacb/

https://projectes.xtec.cat/xarxacb/
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S’adapta a noves demandes i necessitats
En el decurs dels anys, la Xarxa Cb ha anat creixent i diversificant els ob-
jectius, i ha incorporat elements organitzatius que han reforçat el model de 
la formació docent entre iguals, que és com és ara. Els darrers cinc anys, la 
Xarxa ha afavorit la transformació dels centres a partir de la promoció de 
l’aprenentatge entre iguals, un enfocament globalitzat de l’aprenentatge 
i una avaluació formativa (Del Moral i Domènech-Casal, 2018; Andrés i 
Casanovas, 2018; Jiménez i Lobillo, 2018; Mayor Miret, 2018; Pomareda 
Alavedra i Solé Roig, 2018). Actualment, la Xarxa Cb constitueix una pro-
posta de formació i desenvolupament docent per construir coneixement 
col·lectiu en contextos de cooperació entre iguals. El seu fonament teòric 
i pràctic és la recerca sobre organitzacions que aprenen, la transformació 
educativa i l’aprenentatge col·laboratiu (Hernández, Esteve, Sanmartí i 
Duran, 2019).

Un enfocament del canvi basat en la reflexió sobre la pràctica
La idea d’innovació que fonamenta la proposta de la Xarxa Cb està re-
lacionada amb la formació d’un procés col·lectiu d’indagació al voltant 
de propostes que poden ajudar a diagnosticar i afrontar situacions pro-
blemàtiques de la pràctica, i, a partir d’això, promoure canvis en els ma-
teixos contextos educatius. La innovació, així entesa, pot contribuir a 
transformar les pràctiques en el si dels centres educatius, per tal de mi-
llorar els processos d’ensenyament i aprenentatge, com també la pròpia 
cultura de la institució (Esteve, Hernández i Sanmartí, 2018: 51).

Els elements organitzatius per promoure la transformació  
dels  centres 
L’organització de la formació. Cada equip designa dos representants 
(un dels quals de l’equip directiu), que assisteixen a les  sessions forma-
tives presencials —aproximadament dos per trimestre— amb els repre-
sentants de la resta dels centres de la Xarxa. A les sessions, s’hi acorden  
els objectius i les línies de treball de cada curs, s’hi imparteix formació a 
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partir de marcs de referència compartits, i s’hi analitzen les experiències 
d’aula. Els representants de cada centre, al seu torn, reben formació en es-
tratègies de dinamització interna per coordinar de manera activa l’equip 
impulsor, exercint un lideratge distribuït, actuant com a «amics crítics».

Els Equips Impulsors. La xarxa promou la creació d’espais pedagògics 
a l’interior dels centres, mitjançant la constitució d’equips  impulsors, 
per donar poder al personal docent des de la base. Lluny de pretendre 
atorgar models o fórmules reproduïbles, cada centre, des  de la pràctica 
reflexiva (Esteve i Carandell, 2009), i a partir dels  instruments que es pro-
posen i dels espais col·laboratius entre iguals, decideix com utilitzar-los, 
adaptats al seu context i a la seva realitat, però mantenint una estructura 
comuna, que és el que permet el posterior intercanvi entre centres i la 
creació de sabers compartits. 

L’equip de treball i l’acompanyament extern
Els docents dels centres que formen part de la Xarxa Cb es constitueixen 
en equips de treball, integrats també per professionals externs dels Cen-
tres de Recursos Pedagògics (CRP), que els  acompanyen i els assessoren. 
Cada curs, la Xarxa es proposa uns objectius, i cada centre els adapta al 
seu context i formula els seus propis objectius de millora, a partir dels 
quals s’estableixen estratègies d’acció i criteris per obtenir evidències del 
procés seguit, que es revisen a la fi del curs. 

La reflexió sobre la pràctica i com millorar-la
La primera idea clau de l’enfocament formatiu és la reflexió conjunta per 
poder actuar, i, després de l’acció, reflexionar-hi novament. Les pràcti-
ques docents se situen sempre en el punt de partida per valorar allò que 
ja funciona, identificar les mancances i trobar solucions en equip per 
millorar-les. La segona idea clau es refereix a l’acció immediata a l’au-
la i a l’experimentació. La tercera proposta se centra a considerar el be-
nefici de documentar els processos, per al mateix docent i el centre, i 
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per  mostrar-ho i compartir-ho en xarxa. Per a aquesta funció, la Xarxa 
promou plataformes digitals col·laboratives per generar coneixement i 
intercanvi entre tota la comunitat de centres integrants, i difondre les 
pràctiques a la resta de centres de Catalunya (Ojuel i Segura, 2018). En 
resum, les accions clau d’aquest enfocament són: l’acció-reflexió, l’expe-
rimentació, la documentació de les pràctiques i compartir amb els altres 
col·legues.

Les tensions i els desafiaments
La implicació del claustre en el canvi 
Un dels majors reptes que te nen els centres que volen impulsar canvis és 
la implicació en el claustre. L’experiència de la Xarxa diu que no es pot 
 for çar un canvi, però tampoc s’ha d’esperar fins que tots els professionals 
estiguin disposats a implicar-s’hi. Per començar, es requereix un grup es-
tratègic —encara que sigui reduït— format per docents amb voluntat de 
dur a terme accions transformadores i sostenibles, que, en la majoria 
de les vegades, es van ampliant curs a curs. També, però, es fa necessari 
afrontar la tensió que suposa la no continuïtat dels equips docents, i que 
afecten els centres públics i fan difícil consolidar els canvis i garantir-ne 
la sostenibilitat. I cal no oblidar que, com diu Fullan (Fullan i Varela, 
2020), «els canvis més complicats d’implementar solen ser els que afec-
ten la manera d’ensenyar del professorat» (p. 18).

L’ avaluació del canvi 
També convé que la mateixa Xarxa es vegi reforçada amb col·laboradors 
externs i amb accions del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Edu-
catiu (CSASE), que puguin avaluar-ne el funcionament i les aportacions 
i mancances. Actualment, hi ha un estudi en procés (Esbrina, en prem-
sa), a partir de sis estudis de cas, que té la finalitat d’obtenir evidències 
de tots els membres de la comunitat educativa sobre la comprensió i els 
efectes de la Xarxa als centres. Un recent informe del CSASE (2020) posa 
en evidència que la Xarxa Cb «minimitza els efectes negatius que els cen-
tres de complexitat alta poden tenir en els resultats de l’alumnat».
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Mantenir la relació entre els centres
Com a programa institucional que és, la Xarxa fa servir la disseminació de 
les  experiències, les trobades dels equips impulsors i les jornades, per crear 
i reforçar el sentit de pertinença a la Xarxa, i per donar a conèixer, compartir 
i valorar les pràctiques dutes a terme durant el curs escolar. Com a conclu-
sió, cal dir que, segurament, les principals contribucions de la Xarxa són:

• Un enfocament de formació que afavoreixi la pràctica reflexiva, i 
la transferència de la formació a les pràctiques reals de la vida dels 
centres i les aules. 

• La promoció de la construcció compartida de coneixement, i ajudar 
a convertir els centres educatius en comunitats de pràctica i en ins-
titucions que tinguin la capacitat d’aprendre. 

• L’afavoriment que els docents puguin crear un clima d’aula en què 
l’error sigui una oportunitat per aprendre, i en què es promoguin 
formes col·laboratives de l’aprenentatge que donin protagonisme 
als alumnes. (Ojuel i Segura, 2018).

Què ens diu la recerca sobre el canvi  
i els exemples internacionals
En aquesta segona part, s’hi es presenten dos exemples de com es plan-
teja el canvi i la innovació educativa en dos països amb característiques 
diferents. La finalitat d’aquesta selecció, necessàriament limitada per 
qüestions d’espai, és ampliar la visió de com s’interpreta i es porta a ter-
me la innovació i el canvi educatiu a Catalunya.

La importància de definir la finalitat del canvi

Des d’aquests pressupòsits, el primer que cal considerar és que qualse-
vol procés d’innovació adreçat a la transformació ha de tenir present, 
com a punt de partida, una necessitat comuna a molts sistemes educa-
tius, i que Bentley (2009) defineix en els termes següents:
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La pressió actual sobre l’escolaritat gira al voltant de dos eixos. 
El primer és assegurar i demostrar una millora en el rendiment 
de tots els estudiants i escoles, i reduir l’escletxa entre els es-
tudiants de major i menor rendiment. La segona pressió és la 
de respondre a la cada vegada més àmplia demanda de ne-
cessitats, expressades en la diversitat social i cultural; la ma-
jor mobilitat dels estudiants; el canvi de les expectatives dels 
estudiants, les famílies i els ocupadors; la creixent desigualtat 
econòmica; i la polarització geogràfica (Bentley, 2009, p. 32).14

Aquest diagnòstic es pot aplicar a la situació de l’educació escolar a Cata-
lunya (vegeu el capítol de dades del sistema d’Albaigés i Ferrer-Esteban) 
i podria contribuir a assenyalar l’agenda, concentrar els esforços de les 
polítiques públiques i fer-hi convergir les iniciatives privades afavorido-
res d’innovacions educatives.15

Finlàndia: planificar el canvi per respondre als nous 
problemes i desafiaments 

El sistema educatiu finlandès ha estat un referent per comprendre i imitar, 
des que, als inicis de les proves PISA (2000), es va veure que ocupava un 
lloc rellevant en els diferents àmbits avaluats. Segurament, sabem molt 
d’alguns aspectes de l’educació a Finlàndia (formació i reconeixement del 
professorat, valor social de l’educació, etc.), però no tant de com es pla-
nifica i vincula la innovació amb el canvi i les polítiques educatives. En 
aquest sentit, que és el que aquí ens interessa, una de les característiques 
de l’educació a Finlàndia és que cada 10 anys revisen els seus re ferents i 

14. Bentley fa aquest diagnòstic, en el llibre que continua sent una referència, per fona-
mentar en la recerca i l’experiència d’altres projectes les decisions sobre la innovació vin-
culada al canvi educatiu (Hargreaves, Lieberman, Fullan & Hopkins, 2009).
15. En el moment d’escriure aquest capítol, es produeix la pandèmia de la covid-19, que 
genera noves incerteses a la vida, la salut i l’economia de les persones, i que mostra les 
fortaleses i les debilitats dels sistemes educatius i les escoles.
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resultats —en la formació docent, les finalitats de l’educació i l’organitza-
ció del currículum—, per dur a terme ajustaments en diàleg amb els canvis 
socials, les noves aportacions sobre l’aprenentatge i els dèficits detectats 
al sistema. Aquesta revisió es fa, com manifestava Li Anderson, l’actual 
ministra d’educació, perquè «no volem fer canvis veloços per estar segurs 
que el sistema educatiu no està en un procés de mutació continu, primer 
cal saber com estan funcionant certes coses» (Alfageme, 2019). 

La recerca i l’experimentació per orientar el sentit del canvi 
Amb aquesta finalitat, el 2012 es va començar el procés de planifica-
ció i d’experimentació d’alternatives —en el qual han estat implicats 
acadèmics i docents que fan recerca conjuntament des de les seves 
pràctiques— (Juuso et al., 2014) per afrontar algunes noves realitats, 
assenyalades per la ministra d’educació: «que l’entorn familiar dels es-
tudiants afecta el seu aprenentatge més que abans (...); un declivi en les 
habilitats lectores, especialment en la comprensió; ensenyar (als alum-
nes) a tenir més seguretat, més autonomia com a educands [...] (i la ne-
cessitat d’) assumir la responsabilitat individual del seu aprenentatge 
(autoregulació) [...]» (Alfageme, 2019).

Integració de matèries i enfocament holístic de l’aprenentatge
Alguns mitjans de comunicació van publicar que la reforma en marxa 
a Finlàndia «es basa principalment a substituir el vell model basat en 
la “docència per assignatures” per una “docència per temes”» (Barnés, 
2015; Gardner, 2015). Aquest anunci, però, era una simplificació, com va 
escriure Pasi Sahlberg (2015),16 aleshores el professor finès a Harvard:

Que no s’estengui el pànic: els col·legis finlandesos seguiran 
ensenyant matemàtiques, història, art i música [...] Però els 

16. https://theconversation.com/finlands-school-reforms-wont-scrap-subjects-altoget-
her-39328 

https://theconversation.com/finlands-school-reforms-wont-scrap-subjects-altogether-39328
https://theconversation.com/finlands-school-reforms-wont-scrap-subjects-altogether-39328
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nois i noies [de 7 a 16 anys] també aprendran a través de temà-
tiques més àmplies, com la Unió Europea o el canvi climàtic, 
que aportaran mòduls interdisciplinaris d’idiomes, geografia, 
ciències o economia [...]. La integració de matèries i l’enfoca-
ment holístic de l’aprenentatge no són nous a Finlàndia. 

La ministra d’Educació també es va reafirmar en aquesta posició dient 
que: «també tenim una setmana en cada període lectiu en què s’aprèn i 
analitza un fenomen que no pot ser estudiat a través d’assignatures aïlla-
des com matemàtiques o geografia, es necessita combinar continguts de 
 diferents àrees» (Alfageme, 2019). Aquesta aproximació l’han anomenat 
aprenentatges basats en fenòmens (phenomenon-based-learning (PhenoBL)17 
a causa del fet que, a l’ensenyament, els esdeveniments holístics del món 
real proporcionen el punt de partida per a l’aprenentatge. Els fenòmens 
s’estudien com a entitats completes, en el seu context real, i la informació 
i les habilitats que hi estan relacionades s’estudien creuant els límits entre 
les matèries. Els fenòmens són temes holístics, com ara allò humà, la Unió 
Europea, els mitjans de comunicació i la tecnologia, l’aigua o l’energia. El 
punt de partida difereix de la cultura escolar tradicional compartimen-
tada en assignatures, en què les coses estudiades es divideixen sovint en 
parts relativament petites, separades i descontextualitzades. 

L’autoregulació dels estudiants
«El motiu d’aquest canvi és que la forma tradicional d’educació, dividida 
entre diferents matèries, no està preparant els nens i els joves per al futur, 
quan necessitaran una capacitat de pensament interdisciplinari, i mirar 
els mateixos problemes des de diferents perspectives i utilitzant eines de 
diferents tipus», va comentar en una entrevista (2015) Marjo Kyllonen, ge-
rent d’educació de Hèlsinki. «Ara, en lloc d’adquirir coneixements aïllats 
sobre diferents matèries, el paper dels estudiants és actiu. Ells participen 
en el procés de planificació, són investigadors i també n’avaluen el procés».

17. http://www.phenomenaleducation.info/phenomenon-based-learning.html

http://www.phenomenaleducation.info/phenomenon-based-learning.html
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Aquestes informacions van afavorir a Catalunya un imaginari que do-
nava suport a la conveniència d’aprendre per projectes o per temes in-
terdisciplinaris, sovint sense reflexionar si responia a una necessitat del 
centre, o sense aprofundir en els canvis que podia comportar tant en els 
rols dels docents i els estudiants com en les concepcions sobre el conei-
xement, l’aprenentatge i l’avaluació. I, especialment, però, oblidant que a 
Finlàndia aquesta decisió forma part d’una anàlisi de la realitat educativa 
i s’inscriu en el marc d’un procés de canvi de més profunditat. 

El projecte California Way: els canvis profunds  
són lents i modestos

Michael Fullan és un dels dels especialistes més reconeguts en innova-
ció  i canvi en educació. Des del 2003, ha treballat —i treballa— dins dels 
 sistemes educatius d’Ontario, Canadà (2003-2017), Victòria, Austràlia (des 
de 2014) i Califòrnia (2013-actualitat). Una de les seves preocupacions ha 
estat detectar els «conductors equivocats» (polítiques que no produeixen 
els resultats esperats), en comparació amb els «conductors correctes» (po-
lítiques que sí que tenen un impacte positiu) (Fullan, 2011). D’aquestes 
tres col·laboracions, ens centrarem en la de Califòrnia per les seves contri-
bucions a la manera de gestionar un canvi educatiu de manera fonamen-
tada. I ho farem presentant les seves principals caracterís tiques:

• Fer un diagnòstic i fixar les prioritats del canvi. Fa set anys, les 
autoritats de Califòrnia es van proposar dissenyar i adoptar un con-
junt de reformes destinades a redefinir el funcionament de les seves 
escoles, districtes i el sistema educatiu en el seu conjunt. La finalitat 
d’aquestes reformes va ser començar una transformació de tot el sis-
tema, dissenyada per aconseguir l’equitat i l’excel·lència per a tothom. 

• Orientar les polítiques educatives en la direcció del canvi. Les 
innovacions, diu Fullan (Fullan i Varela, 2020), han d’estar presents 
en les polítiques educatives per assenyalar en la direcció correc-
ta, i no pas per apuntar i detallar. Les polítiques han de partir de 
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 preguntes que focalitzen el sentit del canvi: quines polítiques aju-
daran els docents a treballar junts? O quines polítiques canviaran 
qüestions sobre l’avaluació dels estudiants? I han d’actuar des de la 
interacció de l’administració, els territoris i les escoles. 

• Adoptar un enfocament del canvi fonamentat en mobilitzadors 
que tinguin un impacte positiu en la direcció del canvi. Sota l’es-
lògan de California Way, l’Estat va prendre la decisió de deixar enre-
re els impulsors equivocats de la reforma educativa (responsabilitat 
externa, solucions individualistes, tecnologies i solucions ad hoc) i 
d’adoptar en el seu lloc els impulsors correctes (creació de capacitat, 
col·laboració, pedagogia i tenir una visió de sistema) (Fullan, 2011). 

• Assignar fons i recursos als llocs que més els necessiten. Amb 
aquest programa, Califòrnia va assumir un compromís amb l’equi-
tat i va assignar fons addicionals als districtes, d’acord amb el nom-
bre i la proporció d’estudiants que necessiten més suport. 

• Fer recerca sobre el que està funcionant i el que cal millorar. 
Després d’aquests primers anys, hi ha signes inicials i encoratjadors 
(tot i que encara modestos) de progrés. S’estan desenvolupant les 
propostes clau que fan falta i s’assenyalen les que necessiten millo-
rar (Loeb et al., 2018; Darling-Hammond et al., 2018).

• Actuar sota els principis de coherència i simplicitat. Hi ha dos 
conceptes clau i interrelacionats, que han sustentat aquet projecte 
des dels seus inicis: coherència i simplicitat. El gran problema en 
els sistemes complexos és com aconseguir un grau de coherència 
per part dels que treballen i aprenen dins del sistema. Dit d’una al-
tra manera, la claredat dels propòsits i l’acció han de produir-se en 
l’extrem receptor de l’aplicació (districtes i escoles), i no només 
en el lliurament del disseny de la política. 

• Desenvolupar el procés de manera sistèmica. Per això, és impor-
tant que els sistemes educatius tractin de fer bé l’«alineació»: visió, 
objectius, pla estratègic, finances, avaluació, i així successivament. 
Cal tenir present, però, que una sensació de sobrecàrrega i un flux 
interminable de noves iniciatives (innovacions) generen un blo-
queig en els que porten a la pràctica aquestes propostes. 
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• No sobrecarregar el professorat. Reduir el nombre d’innovacions 
i projectes és una bona idea, però hi ha una manera diferent i que és 
millor per mitigar el problema de la sobrecàrrega: pensar en termes 
de «coherència» del que s’ofereix.

• El canvi més necessari és el canvi cultural. Jean Rudduck (1999) 
ens recorda que en «els nostres esforços per canviar, hem subestimat, 
per regla general, la força de la cultura vigent en una escola i a l’au-
la per acomodar, absorbir o rebutjar les innovacions que no concor-
den amb les estructures predominants i els valors que mantenen 
els costums (dels docents, alumnes i famílies)» (p. 42). Des d’aques-
ta premissa, posar en marxa el California Way ha demanat un pro-
fund canvi cultural en la manera en què es produeix l’aprenentatge 
en tot el sistema, si es vol generar un ensenyament substancial-
ment millorat i un aprenentatge més profund dels estudiants. 

• Implicar tota la comunitat educativa. Però malgrat les dificultats, 
Califòrnia té una oportunitat d’èxit, que es basa en dos avantatges 
clau. En primer lloc, ha aprofitat el suport al projecte dins del siste-
ma educatiu dels docents, estudiants, famílies i personal de suport, 
i en sectors més amplis de la societat. En segon lloc, els facilitadors 
del projecte treballen perquè s’ajustin les necessitats del present 
al que la gent ja sap: que hi ha maneres d’ensenyar i aprendre que 
ja no tenen sentit. A més a més, s’adapten a la naturalesa humana: 
afavorir i alimentar la motivació intrínseca dels educadors per mar-
car una diferència palpable en les vides dels joves.

• Tenir continuïtat i no començar sempre de nou. Moltes vega-
des, les iniciatives d’innovació que pretenen afavorir transforma-
cions es dilueixen amb els canvis polítics i les modes. Per això, és 
important que els projectes que promouen un canvi en la cultura 
del professorat i la comunitat educativa tinguin continuïtat, i que, 
quan finalitzi el mandat de l’actual administració estatal (2023), 
Califòrnia haurà tingut deu anys de permanència en la seva política 
educativa; temps suficient per obrir-se camí en les aules, les escoles 
i en tot el sistema, amb la promesa de potser quatre anys més enllà 
del 2023 (Fullan, Rincón-Gallardo i Gallager, 2109).
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Una cultura de la innovació per afrontar  
els desafiaments del sistema educatiu

La «innovació com a millora de la pràctica» es converteix en 
una frase relliscosa que pot aplicar-se a gairebé qualsevol idea, 
activitat, tecnologia, etc. El seu ús excessiu en suggereix for-
tament el mal ús. Això no vol dir que el que algunes persones 
proclamen com a «innovacions» puguin, de fet, no merèixer 
aquesta designació, o una de semblant, sinó, més aviat, que 
l’afirmació en si mateixa no n’assegura el mèrit, i, no obstant 
això, es fa massa fàcilment (Osburn, Caruso i Wolfensberger, 
2011, parafrasejat).

Jaume Carbonell, qui va escriure Pedagogías del siglo xxi. Alternativas 
para la innovación educativa (Carbonell, 2015), llibre que ha tingut un 
ampli ressò i en el qual mapeja vuit pedagogies que considera com a ge-
neradores d’innovació, reflexionava, a El Diari de l’educació (Carbonell, 
2019), sobre el perill de prendre el concepte d’innovació sense esbri-
nar-ne el sentit i propòsit: 

La innovació és un concepte polisèmic que es presta a múl-
tiples lectures en funció de qui l’utilitza, en quin context té 
lloc i a quines finalitats respon. Tota transformació educativa i 
social de signe emancipador inclou un component innovador, 
però no tot procés innovador suposa una transformació. [...] 
Perquè la innovació s’associa, amb freqüència, a desenvolupa-
ment o adaptació del sistema capitalista; a novetat o producte 
de temporada; a modernitat i actualització educativa; a canvis 
cosmètics o a simples millores parcials. Es posa l’èmfasi en els 
aspectes metodològics —com ho fem— i s’oblida o es relativit-
za el sentit de l’educació —per què ho fem.
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Aquesta aportació ens ajuda a recordar la necessitat de reflexionar sobre 
el sentit del canvi que està vinculat a una innovació. A més a més, ens 
dona peu a esbossar —fonamentades en les experiències d’èxit i en les 
aportacions de la recerca sobre innovació vinculada al canvi i a una cul-
tura de la innovació— una sèrie de propostes sobre el paper que les dife-
rents instàncies i agents socials i educatius poden jugar a l’hora d’afavorir 
una cultura de la innovació:

L’Administració educativa
• Les polítiques educatives han de considerar que l’orientació del 

canvi està relacionada amb el tipus de societat que es pretengui 
promoure.

• La funció de l’administració és apuntar la direcció del canvi, i no 
pas especificar i detallar el que cal fer als centres.

• L’adopció d’innovacions que es vinculin a un procés de canvi més 
global —del sistema educatiu— demanen una política educativa 
que diagnostiqui les necessitats, fixi prioritats, faciliti recursos i 
condicions, avaluï els avenços i tensions, i que no perdi de vista 
que els canvis en l’educació són lents i requereixen recursos, temps 
i acompanyament. 

• Aquestes polítiques han de concretar i saber comunicar una agenda 
per a la transformació, en la qual s’haurà de clarificar una vegada 
i una altra què s’espera dels docents i els estudiants; la noció de 
coneixement i aprenentatge que es pretén afavorir; la naturalesa i 
funció de les tecnologies educatives; les experiències d’aprenentat-
ge que es volen impulsar; i les maneres d’avaluar tot el procés i els 
resultats de l’ensenyament i l’aprenentatge (Sancho-Gil, 2018: 19).

• Com deia la primera ministra de Finlàndia, l’objectiu del canvi és 
que totes les escoles siguin bones escoles. Això implica que les in-
novacions que vagin en aquesta direcció han de tenir com a finali-
tat primera evitar les desigualtats, i crear les circumstàncies perquè 
tots els estudiants puguin trobar les condicions i experiències que 
els facilitin localitzar el seu lloc per aprendre amb sentit.
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• Cal que les propostes d’innovació que arriben als centres des de 
diferents instàncies —públiques i privades— es coordinin entre si, 
i que s’articulin dins d’un pla i una política educativa que les acom-
panyin i avaluïn.

• Convé que aquestes iniciatives tinguin una coherència pel que fa 
a les finalitats i estratègies, i cal evitar que es projectin als centres 
en propostes amb denominacions, fonamentacions i propòsits 
 diversos. 

• Cal no oblidar que allò més difícil i, per tant, més necessari, és can-
viar les concepcions que guien les pràctiques.

• Finalment, i com diu Fullan (Fullan i Varela, 2020), «no n’hi ha 
prou amb tenir raó. Cal mantenir un debat, generar un moviment, i 
quan els mestres i les famílies vegin els resultats positius, convèn-
cer-los a través de l’experiència que val la pena anar en una direcció 
diferent» (p. 19, parafrasejat).

El professorat
• Fullan, Gardner i Drummy (2019) assenyalen la importància que 

els educadors observin el panorama més ampli del món, reco-
neguin que les forces que estan arruïnant la societat s’han obert 
camí a les escoles, i es plantegin com poden contrarestar aquestes 
tendències.

• Els centres no poden ser receptors i executors d’innovacions d’al-
tres, ni adoptar-les per imitació i moda. Cal que responguin a una 
revisió de les seves necessitats, i cal valorar la resposta que les inno-
vacions poden donar per a la millora del clima escolar i l’aprenen-
tatge dels estudiants.

• L’adopció d’innovacions als centres requereix un procés reflexió-
implementació-reflexió-avaluació, que demana temps i l’establi-
ment de prioritats.

• Les innovacions vinculades a un procés de canvi no es posen en 
marxa si el professorat no en veu la necessitat. Per això, és impor-
tant considerar la importància d’aprendre a treballar en equip, i 
vincular-ho a la reflexió i als canvis a la pràctica. 
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• A més de voluntat, el canvi demana temps: per reunir-se, compar-
tir, intercanviar, reflexionar, formar-se, avaluar i sistematitzar. Sen-
se temps disponible, no pot donar-se el canvi.

• L’equip directiu passa de ser encarregat del funcionament de cen-
tre a facilitador de l’aprenentatge d’alumnes i docents en el procés 
de canvi. Sense la seva implicació i suport, la innovació no genera 
transformació. 

• La introducció d’una innovació no és garantia de canvi i transfor-
mació. Ha d’estar acompanyada d’un procés gradual, en el qual cal 
 parlar, experimentar i construir a poc a poc, avaluant-ne els proces-
sos i resultats i desplegant estratègies per afrontar-ne les tensions 
i dificultats.

• Cal posar com a objectiu el que es vol que canviï i facilitar una es-
tructura organitzativa per fer-ho possible. Si es vol, per exemple, 
que tot el claustre treballi de manera col·laborativa, convé que 
aquesta idea sigui un objectiu i s’adoptin les estratègies, els recur-
sos i el temps per assolir-lo.

• Un excés d’innovacions i projectes en la vida d’un centre genera 
una sobrecàrrega als docents i, al final, la seva influència desapa-
reix quan arriba una altra oferta innovadora. 

Els actors comunitaris
• Una cultura de la innovació ha de comptar amb la complicitat de 

tots el agents educatius, la col·laboració amb les diferents entitats 
que tenen responsabilitat en l’educació i la visibilitat dels mitjans 
de comunicació.

• Si les famílies no acompanyen els processos de canvi, no se’n tindrà 
el suport. Per això, és fonamental informar-les de manera clara i 
continuada, recollir els seus dubtes i temors, i convidar-les a par-
ticipar en el procés, perquè aportin evidències del que observen a 
casa.

• Un procés de canvi en profunditat necessita l’acompanyament de 
professionals que puguin ajudar en la sistematització de proces-
sos, la reflexió des de la pràctica, a afrontar els dubtes i les tensions, 
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 trobar nous recursos, alimentar la imaginació pedagògica, orga-
nitzar l’avaluació del canvi i donar visibilitat al que s’aconsegueix.

• El centre educatiu i l’administració són dos eixos clau d’un procés 
de canvi. Als territoris, però, hi ha altres instàncies que hi poden 
jugar un paper clau, en funció de l’objectiu que es proposi: diputa-
cions, ajuntaments, centres comarcals, entitats culturals i socials, 
o empreses, poden formar part de la xarxa en la qual s’articulin les 
propostes per contribuir a crear escoles que aprenguin amb les co-
munitats (el capítol d’Esteban-Guitart d’aquest Anuari evidencia el 
valor d’una educació expandida més enllà de l’escola).

Els mitjans de comunicació
• A la «primavera innovadora», els mitjans de comunicació hi han 

tingut un paper rrellevant, i, en bona mesura, han contribuït a crear 
l’ambient favorable en algunes de les propostes eductives presen-
tades en aquest capítol.

• Per aquest motiu, i valorant la necessitat d’aquestes contribucions, 
és important que els mitjans distingeixin entre la informació, la pu-
blicitat i la propaganda. 

• Caldria formar periodistes especialitzats en educació, per ajudar-los 
a fer presentacions més ponderades i contrastades, oferir-los més 
d’un punt de vista, ajudar-los a llegir amb cura els documents, i 
recordant-los que les innovacions i les propostes educatives no són 
neutrals i responen a agendes i interessos. 

• Ajudar les persones interessades a tenir elements per crear-se una 
opinió fonamentada podria ser un objectiu dels mitjans de comu-
nicació, pel que fa a la innovació educativa i els temes relacionats 
amb l’educació escolar. 

Tot això, sense perdre de vista que: 

Cada dia més, tenim la sensació que el qualificatiu d’escola in-
novadora vol dir poc, o més aviat molt poc. De vegades, darrere 
la suposada innovació no hi sabem veure res més que l’etiqueta 
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d’un producte que es vol vendre; una operació que està molt 
d’acord amb els temps que vivim. Innovar es pot confondre 
amb fer el que ara toca: que si racons, doncs racons; que si 
ambients, doncs ambients; que si projectes, doncs projectes. 
I quan es fa el que ara toca hi ha el perill d’acumular sense 
orientar. És per això que defensem, malgrat que no soni bé, 
renovellar. Defensem, al cap i a la fi, reflexionar sobre el passat 
per orientar-nos amb criteri cap al futur (Cela i Palou, 2019).

Amb aquesta precaució, finalitzo amb una invitació i un recordatori: la 
invitació a no oblidar que sigui el que sigui quan es parla d’innovació (i 
de ser innovador) en l’educació escolar, cal tenir presents les qüestions 
ideològiques, socials i econòmiques a les quals es vinculen les propostes 
innovadores; a més a més de la conjuntura en què es presenten, quines són 
les agendes dels seus promotors, el ressò que tenen als mitjans de comu-
nicació, i com es vehiculen als seus possibles destinataris i/o beneficiaris. 

El recordatori és que les innovacions tenen sentit quan formen part 
d’una cultura de la innovació i es vinculen a un procés de transformació, 
i no quan són iniciatives aïllades i fora de context. Per això, és important, 
si s’adopta alguna innovació, pensar si: contribueix al projecte de vida 
de centre, si respon a una necessitat i no a una moda, si ajuda a canviar 
aspectes de la cultura de la institució, si compta amb la participació de 
la comunitat educativa, i si respon a un pla que ha reflexionat sobre el 
tipus de subjectivitat i de projecte de vida en comú del qual forma part 
(Hernández-Hernández, 2017: 35).
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Les col·laboracions recollides en aquest Anuari 2020, a càrrec de 
deu experts coordinats per César Coll i Bernat Albaigés, aborden 
alguns dels desafiaments educatius més punyents que compartim 
amb els països del nostre entorn. I ho fan partint de la realitat del 
sistema educatiu català, de les seves fortaleses i febleses. D’acord 
amb aquest plantejament, els continguts s’organitzen en dos blocs. 
El primer revisa els principals indicadors sobre l’estat de l’educació a 
Catalunya. La revisió posa de manifest que, malgrat els esforços que 
s’han fet i els avenços assolits, el nostre sistema educatiu té encara 
assignatures pendents: estancament de les trajectòries educatives i 
abandonament, bretxa digital, desigualtats d’accés a l’educació 0-3 
anys i al lleure, o dèficits en la cobertura de beques i en la despesa 
educativa, entre d’altres. Partint d’aquesta realitat, en el segon bloc 
de l’Anuari, els autors analitzen i ofereixen propostes al voltant dels 
desafiaments que planteja la necessitat d’avançar cap a un sistema 
educatiu capaç de satisfer les necessitats d’aprenentatge de l’alum-
nat en aquestes primeres dècades del segle xxi: innovació educativa, 
noves necessitats d’aprenentatge, temps i espais educatius, forma-
ció docent, TIC, equitat. Un darrer capítol, a càrrec dels directors de 
l’Anuari, esbossa un seguit de propostes per afrontar i superar tant les 
febleses i mancances que arrossega el nostre sistema educatiu com 
els nous desafiaments a què s’enfronta. Finalment, s’hi inclou una 
addenda amb la relatoria del debat mantingut pels autors el juliol del 
2020 sobre les conseqüències educatives de la crisi de la covid-19.
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