
 

 
 

Una acció formativa conjunta amb  
1.800 docents reforçarà les accions dels 

centres cap al canvi educatiu 
 

• La 52a Escola d’Estiu de Rosa Sensat acollirà la formació dels docents 
a Barcelona, i la resta la faran en altres deu formacions a diferents 
municipis 
 

• L’acció de formació conjunta ha estat organitzada per l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat, Escola Nova 21, la Diputació de Barcelona i el 
projecte Xarxes per al Canvi liderat pel Consorci d’Educació de 
Barcelona 
 

• La principal finalitat d’aquesta acció formativa és que els docents 
contribueixin col·lectivament al canvi dels centres educatius 

 

Una formació col·lectiva pel canvi educatiu mobilitzarà durant la setmana del 3 
de juliol 1.800 docents de tot Catalunya per contribuir al treball de transformació 
dels seus centres. És una suma d’esforços d’institucions i programes que 
comparteixen un horitzó comú de canvi: l’Associació de Mestres Rosa Sensat, 
Escola Nova 21, el projecte Xarxes per al Canvi liderat pel Consorci d’Educació 
de Barcelona (i que compta també amb la implicació dels dos primers i de l’ICE 
de la UAB) i la Diputació de Barcelona. Amb la participació activa de totes 
aquestes organitzacions se sumen les fortaleses de cadascuna, i s’amplifica 
l’abast i la consolidació dels processos de transformació educativa. 

Es tracta d’una formació eminentment vivencial, destinada a revisar amb 
profunditat el propòsit de l’acció educativa i els elements que fonamenten 
l’aprenentatge, en un format que ha de permetre els docents transferir-la als 
seus centres per contribuir al treball de canvi que estan posant en marxa. 
Aquesta setmana de formació complementa les accions de sensibilització i 
trobades de xarxes de centres compromesos amb la transformació educativa 
que ja s’han vingut fent des d’inicis d’any, tant a través de Xarxes per al Canvi a 
la ciutat de Barcelona, com a través de les altres xarxes locals d’Escola Nova 
21 al conjunt del país, i que seguiran fins finals del 2019.  
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Dels 1.800 docents, 720 faran la formació en el marc de l’Escola d’Estiu de 
Rosa Sensat: 510 provinents de Xarxes per al Canvi (dels quals 350 estan 
becats pel Consorci d’Educació de Barcelona), i 210 d’altres xarxes locals 
d’Escola Nova 21 de la demarcació de Barcelona. 780 docents més són de la 
resta de xarxes locals d'Escola Nova 21 esteses arreu del territori, i que faran la 
formació a Granollers, Lleida, Manresa, Manlleu, Salt, Sitges, Tarragona, Tona, 
Tortosa i Vilanova i la Geltrú. Aquests 1.500 docents faran una formació de 15 
hores. Finalment, 300 docents dels centres de la mostra representativa 
d’Escola Nova 21 faran una formació més intensiva, de 40 hores, a Barcelona. 

L’acció formativa parteix de l’experiència personal de cada docent, que 
compartirà amb la resta de participants, de manera que ells seran els principals 
protagonistes del procés formatiu. A més, aquesta formació ha de contribuir a 
consolidar el treball en equip dels mestres, basat en una feina rigorosa, per 
compartir el per què i el com del fet educatiu. Aquesta metodologia vivencial 
pretén assolir diversos objectius: 

• Identificar els elements que permeten mobilitzar l’aprenentatge partint de 
les pròpies experiències vitals. 

• Integrar el cicle reflexiu en la tasca diària com a element per avançar. 
• Impulsar la co-creació com a part d’una nova cultura de formació. 
• Afavorir, tant la reflexió teòrica, com el coneixement i l’intercanvi 

d’experiències. 
• Promoure l’intercanvi entre els i les docents de centres educatius amb 

realitats diferents. 
• Fer de la participació una eina imprescindible per avançar (no només 

entre docents, també amb infants i joves, famílies, i tota la comunitat 
educativa). 

 

I tot això orientat també a reflexionar i aprofundir en l’horitzó comú de canvi, 
compartit pels participants, els seus centres i per les promotores d’aquesta 
formació, i que contempla quatre eixos: (1) Un propòsit educatiu que generi 
competències per a la vida en el context del segle 21; (2) pràctiques 
d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones 
aprenen; (3) sistemes avaluatius globals que promoguin l’aprenentatge, a 
més de mesurar els assoliments de competències; i (4) una organització 
dirigida a l’aprenentatge de tots els infants, que actualitza i innova l’acció 
educativa i que està oberta i interactua amb el seu entorn.  

La proposta formativa de la 52a Escola d’Estiu de Rosa Sensat també està 
enfocada a promoure el canvi educatiu, tal i com reflecteix el títol del Tema 
general d'enguany: “Un canvi educatiu inevitable. Reptes i oportunitats”. Un 
total de 1.500 docents participaran a les activitats de la 52a Escola d’Estiu de 
Rosa Sensat del 3 a l'11 de juliol.  
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Amb aquest important increment de la participació de mestres a la formació 
d’estiu amb un plantejament transformatiu, a la qual s’hi podria sumar les 
d’altres escoles d’estiu dels moviments de renovació pedagògica o dels ICE 
universitaris amb enfocaments similars, es demostra també la voluntat de 
mestres i professorat de contribuir i de ser protagonistes del canvi educatiu. 

Barcelona, 28 de juny de 2017 

 

L’Associació de Mestres Rosa Sensat organitza l'Escola d'Estiu des de 1965, 
amb l'objectiu d'actualitzar la formació dels mestres, amb propostes per a la 
reflexió, l’anàlisi, i el posicionament crític i compromès, per contribuir, així, a la 
renovació pedagògica. L'Escola d'Estiu és una activitat emblemàtica per als 
mestres, que recupera la iniciativa impulsada a principis del segle XX per la 
Mancomunitat de Catalunya. 

El programa Escola Nova 21 és una iniciativa impulsada per 25 centres 
educatius amb pràctiques educatives avançades i cinc institucions: el Centre 
UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona, la 
Universitat Oberta de Catalunya i l’Obra Social “la Caixa”. 

El Consorci d’Educació de Barcelona (Generalitat i Ajuntament) lidera, com a 
administració educativa i local, el projecte Xarxes per al Canvi, que suma 
Escola Nova 21 a la ciutat de Barcelona, l’Associació de Mestres Rosa Sensat, 
i l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

La Diputació de Barcelona forma part d’Escola Nova 21 i contribueix al 
desplegament de les seves xarxes locals i a la implicació amb els municipis, i 
dóna suport a l’organització de l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat. Alhora, 
organitza la setmana del 17 de juliol una formació adreçada als tècnics 
municipals que dinamitzen les 31 xarxes locals EN21 de la demarcació de 
Barcelona (exceptuant la ciutat de Barcelona), amb l’objectiu d’apoderar els 
ajuntaments en l’acompanyament als centres i als docents que han emprés el 
procés de canvi. 

 
 
 


