
Aliances per a l’èxit educatiu: 
Orientacions per desenvolupar  
un projecte Magnet 

Com desenvolupar  
una aliança Magnet:  
el procés



Aliances per a l’èxit educatiu Com desenvolupar una aliança Magnet: el procés 135

Com heu vist al llarg de tot el document, les aliances Magnet són una experiència 
rica en reptes i potencialitats. En funció de les característiques i necessitats  
de cada centre, es pot posar més l’èmfasi en un aspecte o un altre... l’important  
és sortir de la zona de confort i fer camí junts per respondre als reptes amb sentit 
i creativitat. Però això com es fa?  En aquest darrer apartat, volem compartir  
un resum del procés que ens ha servit per anar construint cadascun dels projectes 
Magnet que hem impulsat. 

Esperem que us sigui útil per encetar el vostre camí.  
Bon viatge!
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• Presentació, debat 
i aprovació del 
preprojecte amb 
el claustre.

• Presentació, debat 
i aprovació del 
preprojecte amb 
l’equip de 
professionals 
implicats de la 
institució.

• Realització de dues 
trobades inicials entre 
els dos equips per 
conèixer-se 
mútuament i generar 
desig de participar 
en el projecte.

• El centre disposa de 
les eines i els recursos 
suficients per garantir 
la continuïtat i la 
perdurabilitat del 
projecte.

• L’equip docent es 
constitueix com una 
comunitat de pràctica.

• Introducció de canvis 
en l’estructura 
organitzativa del 
centre: moments per a 
la coordinació de 
l’equip docent, 
millores en els espais, 
flexibilitat en els 
horaris, relació més 
estreta amb les 
famílies...

• Aparició de 
pràctiques docents 
que integren els 
principis Magnet.

• Aparició d’activitats 
“emblemàtiques” 
que es repeteixen 
anualment amb 
adaptacions i millores.

• Establiment d’un 
sistema de 
comunicació àgil i 
fluid amb la institució.

• Establiment d’uns 
referents de la 
institució en funció de 
cada tema o activitat.

• Creació de xarxa 
al territori.

Fase 1
La voluntat de 

portar a la pràctica 
el projecte

Fase 3
Imaginar un 

projecte compartit

Fase 2
Construir l’aliança 
amb la institució

Fase 4
La concreció i el 

desenvolupament 
del projecte

Fase 5
La consolidació• L’equip directiu 

convoca el claustre per 
fer una diagnosi de les 
necessitats del centre.

• Consideració de 
l’aliança Magnet amb 
una institució com a 
oportunitat per iniciar 
un procés de canvi que 
doni resposta a les 
necessitats detectades.

• Definició conjunta 
dels objectius a assolir 
amb l’aliança Magnet.

• Detecció de possibles 
institucions partner 
amb qui es podria 
fer l’aliança. 

• Selecció de la 
institució que més 
encaixa amb el 
projecte de centre.

• L’equip directiu 
presenta la proposta 
de col·laboració a una 
persona de referència 
de la institució.

• Un equip de 
professionals de la 
institució analitzen la 
proposta i defineixen 
què poden aportar-hi.

• L’equip directiu 
i el referent de la 
institució elaboren 
un preprojecte. 

• Formalització de 
l’aliança mitjançant 
la creació de dues 
comissions de treball 
i un conveni de 
col·laboració.

• Elaboració del pla 
anual a l’inici de cada 
curs, que reculli 
objectius i accions 
relacionats amb: 
l’aliança amb la 
institució, la 
innovació 
metodològica, els 
canvis organitzatius i 
el pla de comunicació.

• Desenvolupament 
i avaluació 
del pla anual.

• Assessorament 
de 30h anuals amb 
un formador que 
acompanya l’equip 
docent en el 
desenvolupament del 
projecte a tots els 
nivells del centre 
educatiu.

• Assessorament als 
professionals de la 
institució per adequar 
el seu coneixement 
als processos 
d’aprenentatge.

• Activitats formatives 
específiques per 
donar resposta a 
necessitats concretes.
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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. 

Barcelona: 
Fundació Jaume Bofill, juliol de 2016.
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