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Canvi – una realitat  

Moderador
Notas de la presentación
Per què s’han d’avaluar els processos d’innovació en els centres educatius?Què és rellevant d’avaluar?Qui i Com?



UNA INNOVACIÓ I EL SEU IMPACTE 



SENSE CANVIS ,NI INNOVACIONS 
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Moderador
Notas de la presentación
Disminució de cicles de vida d’habilitats i coneixements.Excés d’oferta i diferenciació estratègica.Qualitat com a referència. Mesura qualitat.De la instrucció massiva a la personalització massiva.Un entorn tecnològic turbulentDe centre escolar com a nucli (illa) a centre escolar com a node.
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PER A QUÈ AVALUAR ELS PROJECTES D’INNOVACIÓ 



Factors 
d’Innovació Desencadenants 

Plantejaments 
institucionals 

Estructura 
organitzativa Lideratge 

Comunitat de 
pràctiques 

Xarxa 
externa 

Grup de treball ICE-UAB (VOC) . Sobre processos de canvi 

Moderador
Notas de la presentación
2.Factors que possibiliten la millora o la innovació d’un centre2.1.Relatius als desencadenants del procésQüestionament de la funció de l’escola i del professorat: escolarització vs èxit escolar de tot l’alumnat, i , com a conseqüència, qüestionament del què es fa i per a què es fa. Aquesta interrogació no és fructuosa si és imposada. Només desencadena processos de canvi quan és fruit d’una voluntat compartida que sol partir de:el desigla necessitatExistència de compromisos d’èxit escolar externs: amb la societat (acords de coresponsabilitat) i/o interns (amb la comunitat educativa).



Una analogia amb la cultura del vi 
 

Terra : les estructures 

Clima: el desenvolupament 

Llavors o Ceps: Els projectes i les 
innovacions 

Moderador
Notas de la presentación
2.Factors que possibiliten la millora o la innovació d’un centre2.1.Relatius als desencadenants del procésQüestionament de la funció de l’escola i del professorat: escolarització vs èxit escolar de tot l’alumnat, i , com a conseqüència, qüestionament del què es fa i per a què es fa. Aquesta interrogació no és fructuosa si és imposada. Només desencadena processos de canvi quan és fruit d’una voluntat compartida que sol partir de:el desigla necessitatExistència de compromisos d’èxit escolar externs: amb la societat (acords de coresponsabilitat) i/o interns (amb la comunitat educativa).



Una organització 
de treball centrada 

en l’acció i la 
autonomia del 

centre 

Una institució que 
té projecte 

Una institució 
escolar com 

organització que 
aprèn 

Monica Ghater 



Humans amb recursos 

Competències professionals 



Humans amb recursos 

Totes 
i Tots 

Competències 
Equips docents 
Projecte 
compartit 



Una cooperació 
professional 
que superi 

l’individualisme 

Un lideratge 
compartit i 
cooperatiu 

Una cultura de 
centre orientada 

al canvi 

Monica Ghater 



Despertar 
sentiment 

de 
necessitat Crear un efectiu 

equip 
conductor 

Formular una 
visió concreta 

Comunicar 
a visió 

Formació per 
actuar  

fer factibles 
canvis intermedis 

Consolidar 
millores i 

produir canvis 

Institucionalitzar 
els nous 

enfocaments 

J.P.Kotter 



Els vins i els resultats educatius 



Avaluació del sistema 
 educatiu 

Avaluació de plans 
i 

 programes 

Avaluació dels 
 serveis 

educatius 

Avaluació dels  
centres educatius 

Avaluació formativa de  
agents 

 de la educació 

Avaluació tècnica formativa de  
la Administració Educativa 

 (Inspecció…) 

Processos 
d’Innovació 

DIVERSES AVALUACIONS INTEGRADES i CONTROL SOCIAL DE 
L’EDUCACIÓ 



Característiques de la avaluació 
Global i focalitzada. 

 
 Integrada.  

 
Sistèmica.  

 
Cíclica. 

 
Coherent. 

 
Cultural, participativa i democràtica. 

 



El propi 
centre 

Avaluadors 
externs 

(si escau) 

Avaluació integrada pel retiment de comptes 



CONDICIONS NECESSÀRIES 
• Sistema d’indicadors de resultats comú i 

basat en TOTES les competències. 
• Transparència i rigor en l’avaluació de les 

competències 
• Orientada a la millora constant.  
• Avaluació de Projectes: 

• Generació de nous conceptes 
• Redefinició d’objectius 
• Redefinició de processos 
• Avaluació de resultats 



MOLT AGRAÏT 



 



PER QUÈ L’AVALUACIÓ DE LA INNOVACIÓ 

• 1. Verificar que hi ha condicions estructurals i 
organitzatives que afavoreixen la innovació 

• 2. Fer un seguiment  i avaluació formativa del procés 
d’innovació 

• 3. Entre la comunitat d’aprenentatge reforçar 
lideratges i recursos específics per a la innovació. 

• 4. Conèixer els  antecedents de la innovació. 
Aprofitar el  coneixement en xarxa. Ser Nodes 

• 5. Avaluar projectes en funció dels resultats 
obtinguts 

 
 



 


	Simposi sobre el canvi educatiu
	Canvi – una realitat 
	UNA INNOVACIÓ I EL SEU IMPACTE
	Número de diapositiva 5
	CERCLE DE MILLORA CONSTANT
	Allò què fem té uns bons resultats educatius?
	Número de diapositiva 8
	Una analogia amb la cultura del vi�
	Número de diapositiva 10
	Humans amb recursos
	Humans amb recursos
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Els vins i els resultats educatius
	Número de diapositiva 16
	Característiques de la avaluació
	Número de diapositiva 18
	CONDICIONS NECESSÀRIES
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	PER QUÈ L’AVALUACIÓ DE LA INNOVACIÓ
	Número de diapositiva 23

