
 

COMISSIÓ INNOVACIÓ EDUCATIVA 

RESUM 1A REUNIÓ (curs 19/20) Dimarts 12/11/2019 

ASSISTENTS 

Francina Martí / Jordi Mainé / Oriol Sala / Marta Carranza 

CONFIRMADA ASSISTÈNCIA PERÒ ASSISTIXEN 

Paul Mussach / Xavier Purroy / Coral Regí / 

NO CONFIRMEN O EXCUSEN ASSITÈNCIA 

Rosa Artigal / Àngels Cadena / Guillem Muñoz / Oriol Solé 

Presidenta de la Comissió: Francina Martí 

Objectiu de la sessió  

Consensuar un Pla de treball de la Comissió i establir el calendari de la mateixa.  

 

Qüestions prèvies 

Els i les membres assistents a la reunió de treball volen manifestar el seu malestar per la 

manca de compromís de les persones que conformen la Comissió i que no han assistit tot 

havent confirmat assistència. Demanen més implicació, responsabilitat i compromís per poder 

avançar en la tasca participativa que es duu a terme en les comissions de treball. Així mateix es 

valora molt positivament la perspectiva de treball que pot fer-se des d’aquestes comissions. 

 

Contextualització de la temàtica  

Es fa un resum per part dels diferents assistents de les reunions prèvies d’aquesta comissió.  

L’any passat (el 18 d’abril) es va exposar des del Consorci el projecte de Xarxes pel Canvi. 

Aquest va aprovar-se el 2017  fent confluir diferents iniciatives per la innovació educativa. Les 

entitats o institucions que conformes l’acord son: Escola XXI, ICE Universitat Autònoma, Rosa 

Sensat i el Consorci d’Educació de Barcelona.  

El repte era el de dirigir-se cap a un horitzó comú per implantar projectes d’innovació a les 

escoles públiques i concertades, de primària i secundària, de la ciutat tot partint des del 

territori i els districtes. 

També és objecte del programa afavorir l’intercanvi i la comunicació entre centres del mateix 

territori i caminar cap a l’equivalència.  



Cada xarxa està conformada per un grup de centres pròxims que es troben unes 6 o 7 vegades 

l’any i estan dinamitzats per una persona del consorci d’Educació de Barcelona i s’ofereix una 

mentoria de l’ICE de la UAB per aquells centres que requereixin recolzament per tal d’iniciar un 

projecte d’innovació al Centre. 

Concreció del Pla de treball  

1. S’estableix el calendari de les dues sessions més planificades de la comissió: 

8   de gener del 2020 a les 16,30 h.  a l’IMEB, Plaça d’Espanya 5 

29 de gener del 2020 a les 16,30 h.  a l’IMEB, Plaça d’Espanya 5 

 

2. S’acorda convidar a la comissió a: 

Representant d’escoles bressol per poder debatre la conveniència d’incorporar a les 

xarxes pel canvi les escoles bressol i compartir les estratègies d’innovació que tenen 

implementades:  Maria Roca, membre del CEMB i directora de l’escola bressol Cobi. 

Representant de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona, ja que el seu programa de 

mentories forma part de les xarxes pel canvi: Anna Cros, membre del CEMB i Directora de 

l’ICE de la UAB. 

Representant del Consell de la FP:  Laia Herrera, Secretaria del Consell de la FP. 

 

3. Per la segona sessió es demanarà que el Consorci d’Educació de Barcelona, presenti les 

dades quantitatives i qualitatives de la participació i resultats  (fins ara) de les Xarxes pel 

Canvi.  

A partir d’aquesta informació es procedirà a debatre i compartir l’anàlisi de les dades 

presentades amb la intenció de detectar quins centres no en formen part i si tenen alguna 

característica comú (territorial, d’etapa,...)  

S’intentarà esbrinar les causes de no formar part  i es cercaran estratègies per ampliar la 

participació. 

 

4. A la tercera sessió es plantejarà el guió de l’informe a elaborar per tal elevar ho a la 

Comissió permanent i al Plenari.  

 

Final de la sessió 

A les 18,50 es tanca la sessió compartint els acords i els reptes del a comissió. 

 

 

 

 


