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EIX 1

Sistema educatiu
Què hem après del sistema educatiu català?

“ Quan un equip docent té un objectiu comú i es converteix en una comunitat de pràctica,
pot traspassar els murs i convertir-se en un referent en el seu entorn, de bracet de la seva
institució partner.”
David Vilalta (COORDINADOR DE L’EQUIP DE FORMADORS DEL PROGRAMA MAGNET)

# centres educatius

# innovació

# equitat

Idees força:
INNOVACIÓ

27 Com podem equilibrar la composició social dels centres educatius?
Projecte:

Magnet: Aliances per a l’èxit educatiu
A partir de l’anàlisi del model de les magnet schools dels Estats Units, s’ha desenvolupat
un programa a Catalunya que promou la innovació en els centres educatius a través d’aliances amb institucions culturals i científiques de referència. Actualment s’està realitzant
una prova pilot en set centres educatius, sis escoles i un institut.
Equip del projecte (2013-2014):

Roser Argemí (directora/coordinadora); Francesc Alamon, Pere Arcas, Elisabetta Broglio,
Victòria Carbó, Xavier Carrera, Tonina Cerdà, Jordi Coidures, Jorgina Domingo, Teresa Esquirol, Dimas Fàbregas, Estefania Figueras, Estanislau Fons, Xavi Geis, Jordi Graell, Yolanda Jolis, Francesca M. Majó, Maria Masip, Ariadna Miquel, Alejandro Montes, Pep Oriol,
Carme Pablo, Lídia Pàmies, Lluís Parcerisa, Montserrat Payés, Jordi Safont, Aina Tarabini-Castellani, David Vilalta i Elisabet Zaplana.

Què ha motivat la nostra intervenció?
La segregació escolar existent en el sistema educatiu català posa en risc l’equitat educativa i la cohesió social. L’experiència de les magnet schools americanes ha demostrat la
seva utilitat per combatre la segregació sociocultural. Prenent les magnet com a referència, s’ha impulsat un programa d’acompanyament a centres educatius en el desenvolupament d’un projecte educatiu innovador capaç de generar interès en les famílies de l’entorn.

Dissenyar una oferta escolar atractiva i distintiva és una estratègia efectiva per lluitar contra la segregació escolar. A través de la innovació pedagògica les famílies se senten atretes
per a escollir un centre educatiu, amb la qual cosa s’aconsegueix combinar la llibertat
d’elecció amb la dessegregació.

Les escoles Eduard
Marquina i Concepció
Arenal estudien el mar
amb l’Institut de
Ciències del Mar

A Catalunya hi ha moltes institucions referents en el seu àmbit de coneixement (ciència,
tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) que gaudeixen d’un gran prestigi i reconeixement. Es tracta d’institucions que, a més, tenen un compromís social i educatiu important i que tenen una gran capacitat de transferir innovació i coneixement. L’adaptació del
programa Magnet a la realitat catalana permet aprofitar aquest potencial des de l’àmbit
educatiu.
L’aliança de centres educatius amb aquestes institucions els ajuda a desenvolupar un projecte innovador i de qualitat, treballant totes les àrees competencials a partir de l’eix vertebrador que hi aporta la institució. Un projecte atractiu, amb magnetisme, que converteix
l’escola en un centre de referència en el seu territori, tant per a les famílies com per a la
comunitat educativa.

A l’Escola Samuntada
aprenen amb els
científics de l’Institut
Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Un cop finalitzada la fase pilot, cal avaluar l’impacte del programa Magnet en els centres
en què s’ha implantat, tant pel que fa a la seva capacitat d’atreure i fidelitzar les famílies
com al seu impacte en la transformació global dels centres.
Tenint en compte els resultats d’aquesta avaluació i realitzant les adaptacions pertinents
es podrà estendre l’experiència del programa Magnet a nous centres educatius i territoris,
oferint recursos que permetin mantenir i expandir la proposta a mitjà i llarg termini.
Documents de referència:

L’escola Sagarra i
l’Institut Broggi fan de
l’art eix d’aprenentatge
amb el MACBA

ALIANCES:

H E M T R E B A L L AT CO L · L A B O R AT I VA M E N T A M B :

Escola Josep M. de Sagarra (Barcelona)
Escola Eduard Marquina (Barcelona)
Escola Concepció Arenal (Barcelona)
Escola Roser Capdevila (Sant Joan Despí)
Escola Samuntada (Sabadell)
Universitat de Lleida – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Universitat de Lleida – Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat de Lleida – Facultat de Lletres
Escola Joan Maragall (Lleida)
Escola Pardinyes (Lleida)
Consorci d’Educació de Barcelona
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Lleida
Institut Moisès Broggi (Barcelona)

Font: Alumnes de l’escola Eduard Marquina, en aliança amb l’Institut de Ciències del Mar del CSIC (Fotografia d’Iván Giménez)

llista pròpia!

@aliancesmagnet (#aliancesmagnet)
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