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INTRODUCCIÓ
Què passa quan un grup força eclèctic de professionals de l’educació
(inspectors, professionals de centres de recursos, directors d’escoles…) es
posa a parlar d’innovació? Doncs que en surt un llibre. Un llibre que pretén
recollir creences i experiències sobre el món de la innovació validant aquest
concepte. Un text que es presenta com a instrument que permeti avaluar experiències docents per determinar si es poden considerar innovadores.
D’aquesta manera, presentem una obra dividida en 6 capítols, cadascun
escrit a quatre o a sis mans, il·lustrats amb experiències de millores contrastades que no només porten el lector al terreny de la practicitat, sinó que
també poden ser inspiradores de canvis que encara estan per arribar.
En el primer capítol s’analitza quin paper ha de jugar l’Administració
en tot aquest procés de canvi en què estan immerses les escoles en el context
actual. Es fa palesa la tantes vegades criticada rigidesa de l’Administració
davant del canvi: l’excés de protecció mena a l’immobilisme i, per tant, a la
no-innovació. La tesi és que cal donar més protagonisme als centres com a
motors del canvi i com a agents disseminadors dels processos d’innovació
disruptiva i sostenible.
En el segon capítol els autors assenyalen i analitzen els camps d’aplicació de les innovacions: el currículum, els docents, els equips directius i l’organització dels centres.
El primer repte d’una proposta innovadora en educació passa, sense cap
mena de dubte, per optar per una concepció competencial de currículum que
permeti afavorir l’aprenentatge procedimental atenent la diversitat a l’aula.
Així mateix, la relació laboral entre els docents que formen part d’una escola
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innovadora també ha de canviar. Hem de mirar els mestres com a peces d’un
engranatge que permet generar un ambient d’aprenentatge que va més enllà
de l’aula. Els equips docents, liderats per equips directius formats i compromesos, esdevenen els agents de les innovacions promovent els canvis des de
dins. Així, s’analitza en profunditat com l’estructura i la direcció dels centres
juguen un paper cabdal a l’hora d’afavorir els processos de canvi dins d’un
centre determinat. Les direccions docents esdevenen equips coordinadors,
facilitadors i gestors encarregats de vetllar per les bones pràctiques i de disseminar-ne els resultats des de l’escola de manera que les experiències de
canvi puguin ser compartides dins la comunitat educativa. Per aquest motiu,
els autors apel·len a la necessitat de directors i directores de centres formats,
capaços de donar sentit i estabilitat als processos de canvi. Per acabar el
capítol, es fa un recorregut sobre el paper que juga la pròpia organització
pedagògica del centre per facilitar o dificultar els processos de canvi en les
escoles. Un excés normatiu quant a organització de centres comporta una
rigidesa organitzativa contrària a qualsevol moviment innovador. És molt
difícil marcar normes generals adaptables a tota la diversitat de centres sense
caure en uns patrons rígids contraris a qualsevol moviment de canvi. En
aquest sentit, potser l’Administració educativa hauria de confiar més en la
capacitat dels equips directius d’organitzar les seves escoles tenint en
compte la cultura de centre.
En el tercer capítol es concreta l’objecte de la innovació educativa, tenint en compte que aquesta fa referència al procés d’assoliment dels aprenentatges. L’aula esdevé el propòsit del canvi, però hi ha tres àmbits dels
quals no es pot desvincular: el d’aprenentatge (entès com a procés de millora
vinculat al currículum i a la metodologia), l’organitzatiu (les modificacions
que afecten els espais i els agrupaments) i, finalment, el relacional (referit a
l’impacte que la innovació provoca en l’entorn).
En el següent capítol queda palès com la concepció sistèmica del canvi
implica reconèixer el cicle de millora contínua a l’escola. Per això, la proposta dels autors és apel·lar a la presència, a totes les escoles innovadores,
d’equips directius amb capacitat de liderar la transformació a què es veu
abocat el sistema educatiu actual, contextualitzat en una voràgine de canvis
socials de la qual no pot (ni ha de voler) mantenir-se apartat.
Es mencionen i es defineixen les fases del cicle de canvi que el líder de
la institució haurà de poder gestionar i dinamitzar; en el mateix sentit, es
determinen els trets professionals d’aquest líder pel que fa als processos innovadors en educació, de manera que no només siguin experiments o modes
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efímeres, sinó millores que s’acabin normalitzant. La figura d’un líder compromès permetrà que el cicle innovador no s’aturi.
Però què és una innovació quan parlem d’educació? Com sabem quan
estem parlant d’innovació? Arribats en aquest punt, els autors proposen caracteritzar-la per poder diferenciar de manera objectiva les propostes de
canvi innovadores d’aquelles a les quals ens hem referit com a pràctiques
derivades de modes efímeres.
En el capítol cinquè els autors fan un recorregut acurat de les característiques que s’han de poder identificar en qualsevol pràctica educativa per
tal de ser qualificada d’innovadora. Aquestes característiques estan vinculades als àmbits descrits en els capítols inicials del llibre: el d’aprenentatge,
l’organitzatiu i el relacional. Cadascuna d’elles està definida i contextualitzada en el cicle de la innovació.
Finalment, el capítol sisè és una proposta de rúbrica per avaluar cadascuna de les característiques assenyalades. Les autores del capítol justifiquen
la necessitat de l’avaluació de la pròpia innovació per tal de poder millorar
seguint una proposta de rúbrica com a instrument que permeti avaluar la
innovació independentment de l’abast de la repercussió. Es fa una proposta
molt general que permeti ser utilitzada en un nivell local, però que també
tingui validesa en àmbits molt més amplis.
El lector també trobarà exemples de pràctiques consolidades i validades
com a innovacions. Són experiències legitimades que permetran veure des
de la pràctica el que els autors expliquen de manera teòrica. Cadascuna de
les innovacions seleccionades són exemples il·lustratius que han de servir
per ser analitzats, per identificar-ne les característiques i per avaluar-los seguint la proposta de rúbrica que presentem. D’aquesta manera, el cicle innovador continuarà: una experiència derivarà en una altra, i el sentit de les bones pràctiques serà ple, ja que en educació el valor d’una millora es troba en
la seva disseminació.
Doncs aquí teniu un llibre escrit per 9 persones, una eina que pretén ser
un facilitador, no pas un manual, perquè el món de l’educació pugui continuar avançant i ho faci a la mateixa velocitat amb què avança la societat del
segle XXI. Cada capítol ha estat redactat per més d’un dels autors i aquest
treball col·laboratiu en què tots hem après de tots, en què hem compartit,
hem discutit i, fins i tot, hem cedit en les nostres postures, permet veure i
identificar diferents matisos d’un únic eix: la innovació com a peça clau de
la maquinària de l’educació, que també està formada per moltes peces, però,
tal com s’apel·la en el llibre, ha de seguir una única finalitat, que és la millora de la qualitat de l’educació.
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• Àmbit de l’aprenentatge
• Àmbit organitzatiu
• Àmbit relacional
ÀMBIT DE L’APRENENTATGE
Els elements fonamentals que configuren l’ensenyament i l’aprenentatge són els actors (alumnes, considerats individualment i també segons
diferents tipus d’agrupament), els facilitadors (professorat i altre personal
que pugui concórrer, considerats individualment i en altres agrupacions
interactives o col·legiades) i els continguts curriculars (competències a
adquirir) amb els diferents recursos materials associats (espais, equipaments, materials i temps).
Un professor amb 30 alumnes de la mateixa edat desenvolupant en
una aula una sessió d’un contingut específic d’una matèria concreta, durant una hora, amb un quadern d’exercicis individual, cadascú en el seu
pupitre, fent una mateixa tasca, és només una fórmula que no representa
ni de bon tros l’ampli ventall de possibilitats que s’ofereixen al combinar
aquests elements, ni segurament és la millor opció per a molts plantejaments (encara que, tal vegada, pugui resultar la més freqüent, si més no a
l’imaginari col·lectiu del que passa a les nostres aules).
Podem diferenciar, en aquest àmbit, almenys dos tipus de canvis en
el què i el com ensenyar i aprendre: els canvis curriculars i els canvis
metodològics.
Canvis curriculars
Com la revisió dels currículums, la priorització de determinats continguts, l’ampliació o supressió d’alguns aspectes curriculars, la integració o compactació d’elements d’una o diverses matèries, l’anàlisi del
recobriment curricular que suposen els projectes interdisciplinaris, les
decisions sobre llengües vehiculars a l’ensenyament, la introducció de
nous continguts, el reconeixement de la iniciativa de l’alumnat en certes
decisions curriculars, la integració de plans d’estudis, etc.
Es podria objectar que, en molts d’aquests supòsits, solen existir normatives constrictives. No obstant això, en els actuals plantejaments curriculars a la majoria dels països resulta una organització dels aprenentatges
referida als assoliments en termes de competències, port al qual es pot
arribar seguint rutes molt diferents. Segurament, hi ha més marge per a la
decisió en el marc de l’autonomia dels centres docents del que sovint es creu.
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Canvis metodològics
Com el protagonisme de l’alumnat a través d’un aprenentatge actiu,
la introducció de noves tecnologies més interactives, formes de treball
cooperatives i col·laboratives que facilitin un aprenentatge real i significatiu, estratègies i dinàmiques per a la creativitat i l’actitud emprenedora,
desenvolupaments que afavoreixin el compromís cívic de l’alumnat,
plantejaments per al foment de la ciutadania responsable, la introducció
sistemàtica de l’educació emocional, noves formes i instruments per a
l’avaluació dels aprenentatges, el disseny i l’elaboració de nous recursos i
eines pedagògiques, agrupaments intercicles per a desenvolupar tallers
d’ensenyament mutual, el treball coordinat de diferents professors en
presència simultània en un mateix entorn d’aprenentatge, situacions
d’aprenentatge de caràcter vivencial i experimental, el treball en projectes
o altres formes globalitzadores, la interdisciplinarietat, etc.
Certament, és en aquest aspecte on hi ha més pràctica i experiència
mitjançant la combinació dels diferents elements personals, grupals i de
recursos, així com metodologies específiques per a continguts concrets,
per a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge.
Igualment, és en el com ensenyar i afavorir l’aprendre on hi ha hagut
des de sempre major discrecionalitat i major reconeixement social i institucional a l’autonomia professional. No obstant això, l’exigència actual
és que aquesta autonomia es desenvolupi a partir d’un projecte col·lectiu
i un treball en equip.
ÀMBIT ORGANITZATIU
Ens referim als processos d’innovació pedagògica relacionats amb
l’organització i la gestió educativa. Normalment, aquests no són independents, sinó que depenen dels canvis que es puguin promoure en l’àmbit
de l’aprenentatge. En alguns casos, fins i tot pot resultar difícil destriar
algun tipus de canvi metodològic d’un canvi organitzatiu.
En tota organització es destaquen elements clau que conformen el
seu funcionament, com ara el lideratge, els objectius compartits, la planificació, la coordinació, la creació d’espais de debat constructiu, la possibilitat de compartir maneres de fer, l’ús eficient dels recursos, la cultura
de l’equip professional per poder donar respostes eficaces, creatives o
flexibles davant dels reptes, etc.
D’aquesta manera, podem citar alguns exemples que il·lustrin aquest
àmbit de l’establiment de noves propostes d’espais oberts que facilitin el
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treball en equip o la interacció de grups, l’ús flexible dels espais, les propostes horàries imaginatives, les noves formes d’organització dels equips
directius i dels equips docents, els plantejaments d’educació inclusiva, els
sistemes de tutorització/orientació individual i grupal de l’alumnat, el
seguiment i acompanyament de l’alumnat, etc.
ÀMBIT RELACIONAL
Es tracta de l’àmbit que suposa un reconeixement explícit dels processos de relació i cooperació amb l’entorn que intervenen, molt freqüentment, en la millora i la innovació pedagògica; són processos, no
poden donar-se quasi mai de manera aïllada.
Els canvis en l’àmbit relacional, com l’organitzatiu, esdevenen subsidiaris o com a conseqüència dels canvis en l’àmbit de l’aprenentatge.
En un sentit ampli, l’àmbit relacional abasta tant el nivell intern de relacions del centre com les relacions amb altres centres, l’entorn o qualsevol
col·laboració amb alguna organització sociocultural o educativa exterior
que pugui esdevenir una referència (amb poques restriccions, avui en dia,
degut a les enormes possibilitats que ofereix la tecnologia).
Podem citar, com a exemples, les estratègies i dinàmiques per a la
millora del clima escolar i la convivència, nous sistemes per a la negociació i
la resolució de conflictes, formes de participació democràtica en la presa
de decisió a l’escola, nous models de relació i cooperació amb les famílies, les dinàmiques de treball cooperatiu intercentres, la participació i implicació en projectes comunitaris d’interacció entre centres i altres agents
educatius o socials, els partenariats per al desenvolupament de la consciència de ciutadania europea, els intercanvis lingüístics internacionals, etc.
El repte principal, en referir les innovacions també a aquest àmbit, és
identificar necessitats, situacions i reptes d’aprenentatge que puguin
compartir-se amb recursos de l’entorn que ajudin a donar respostes a les
necessitats identificades.
En qualsevol cas, l’objecte d’innovació pot estar caracteritzat per
una qüestió de dimensions, abast o escala. En efecte, depenent d’una
multiplicitat de factors, com l’estat evolutiu de l’organització escolar en
què es trobi el centre, els antecedents i la cultura corporativa dominant,
l’experiència en pràctiques de referència o projectes desenvolupats, les
necessitats de canvi detectades, la cultura avaluativa i de pràctica reflexiva assentada, etc., els canvis poden referir-se a aspectes molt acotats dels
aprenentatges dels alumnes, a aspectes més generals o a la incorporació
del canvi continuat.
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CAPÍTOL 6
RÚBRIQUES

Introducció
Quan es parla d’innovació educativa no podem obviar l’avaluació de
la pròpia innovació. Com ja assenyalava Neus Sanmartí l’any 2007, «l’avaluació té una funció reguladora de tot el procés d’aprenentatge» i, en aquest
sentit, qualsevol proposta de canvi que es porta a terme amb la intenció
de millorar algun aspecte, procés o entorn educatiu ha de ser avaluat ell
mateix.
Amb aquesta idea, el nostre és un plantejament d’avaluació formadora
(no formativa) de qualsevol proposta innovadora, ja que la finalitat és ajudar els docents a identificar els mecanismes implícits que porten a la consolidació del canvi i permeten que una actuació concreta en un context
determinat pugui ser extrapolada a entorns diversos i preveure’n resultats
eficaços que comportin una millora en l’aprenentatge dels alumnes.
El procés d’avaluació a què cal sotmetre cadascuna de les característiques intrínseques que ha de complir una innovació per tal de poder ser
classificada com a tal implica el disseny de rúbriques. Aquestes rúbriques
es refereixen al grau d’assoliment dels trets que hem assenyalat en els capítols anteriors. Així, en aquest apartat les característiques es reformulen
com a paraules clau, de manera que permetin al lector graduar el nivell
de tinença de les característiques. No ha estat una tria capriciosa, sinó el
resultat d’un procés reflexiu i crític que ha permès dissenyar aquests ins133

truments d’avaluació formadora que us presentem a continuació i que
serviran per analitzar d’una manera objectiva l’abast real de les millores
produïdes a partir d’una actuació concreta i graduades en nivells.
D’aquesta manera, es podran determinar objectivament les conseqüències
de la proposta de millora i tenir elements externs a la pròpia institució
per tal de poder parlar d’innovació.
Al llarg d’aquest capítol presentem les rúbriques, assenyalant els diferents nivells en forma numèrica, de manera que els nombres expressen
les següents equivalències:
1

2 aprenent

3

4 avançat

5

6 expert

Tenint en compte que l’abastament de totes les variables dels diferents graus de cada característica ens portarien a assolir els valors definits
(2,4,6), els valors senars indiquen l’acompliment parcial de variables
incloses en les definicions de les rúbriques.
D’aquesta manera, podem definir el rang de cada una de les característiques que identifiquen les innovacions educatives per tal de poder
provar de manera objectiva si les actuacions realitzades poden ser considerades com a innovacions a nivell local o si l’extrapolació de l’actuació
és possible en un nivell molt més ampli.
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A. Relació entre aprenentatges curriculars i transversals
Paraules clau

Flexibilitat
organitzativa

Flexibilitat
curricular

Ús de
metodologies

Avaluació
com a eina
d’aprenentatge

Valoració global
1.
2. Intent d’adaptació al context amb els recursos
d’espai i temps de què es disposa.
3.
4. Intent d’adaptació al context amb els recursos
humans i materials de què es disposa.
5.
6. Total adaptació al context amb un equilibri integrat entre tots els recursos.
1.
2. Centrada en les competències bàsiques que
desenvolupen els àmbits curriculars.
3.
4. Centrada en les competències bàsiques transversals que interrelacionen àmbits curriculars.
5.
6. Centrada en les competències bàsiques transversals
dels àmbits curriculars per afavorir la metacognició.
1.
2. Iniciació al desenvolupament de projectes inclusius per atendre la diversitat.
3.
4. Aplicació de projectes inclusius oberts al context
amb metodologies diversificades.
5.
6. Implementació de projectes inclusius aplicables a
la resolució de situacions reals.
1.
2. Aplicació de l’avaluació en diferents moments del
procés.
3.
4. Aplicació de l’avaluació en diferents moments del
procés i amb diferents instruments.
5.
6. Aplicació de l’avaluació en diferents moments,
amb diferents instruments i evidències de millora.
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B. Vinculació
Paraules clau

Integració en
el projecte de
la institució

Actualització
i adaptació
del projecte
al context

Generació de
condicions

Valoració global
1.
2. Reflexió individual i col·lectiva sobre la pràctica
amb la voluntat de transformar-la.
3.
4. Planificació estratègica connectada amb el projecte
educatiu de centre a partir de les reflexions i visions
compartides.
5.
6. Implementació de la planificació a partir de diverses pràctiques que seran avaluades per millorar i
continuar el procés.
1.
2. La innovació s’ajusta als objectius i a les prioritats
educatives per adaptar les pràctiques als nous principis pedagògics.
3.
4. La innovació s’ajusta als objectius i a les prioritats
educatives per adaptar les pràctiques als nous principis pedagògics i per adaptar-se a les noves circumstàncies.
5.
6. La innovació està actualitzada i adaptada al context
i a l’organització dels recursos del centre.
1.
2. Es genera entre el professorat la necessitat de
vincle del projecte de centre i un d’innovació.
3.
4. Es fan els plantejaments i les reflexions necessàries
per aconseguir la motivació i la implicació col·lectives.
5.
6. Es formulen propostes concretes encarnades en els
projectes, comptant amb les accions dels professionals vinculades al treball en xarxa amb professionals
de l’entorn.
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