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Centres educatius de Catalunya que tenen un percentatge 
d’immigració i d’alumnat amb necessitats 
socioeconòmiques per sobre del que hi ha al seu territori 

1 

Són centres educatius poc desitjats per famílies de 
classe mitjana 2 

La composició social del centre condiciona els 
resultats, les oportunitats educatives i les 
expectatives de l’alumnat 

3 

La segregació escolar existent en el sistema 
educatiu català posa en risc l’equitat educativa 
i la cohesió social. 

4 

El programa 
Magnet vol 
transformar 

aquests centres 
educatius per fer-

ne projectes 
innovadors amb 

capacitat d’atraure 
les famílies del seu 

territori. 

El programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu 

La necessitat 



El programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu 

En què consisteix el programa? 

Escola Magnet 

entre educatiu de referència 
en el seu territori, amb un 

projecte educatiu innovador i 
de qualitat 

Escola 

que requereix 
atenció 

prioritària 

Instituició 
d’excel·lència 

en algun camp del 
coneixement 

Assessorament 

de qualitat vinculat 
al curriculum 
competencial 



El programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu 

Model d’inspiració 

Es basa en el moviment de magnet schools dels Estats Units, i 

enllaça amb la tradició pedagògica catalana. 
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Què volem aconseguir? 

Poc desitjat per les famílies 

Amb una composició social 
desequilibrada respecte el 

seu territori 

Sovint amb una mitjana de 
rendiment escolar per sota 

de la mitjana 

Amb un equip docent 
compromès, motivat pel 
canvi i amb voluntat de 

millora 

Projecte estratègic de 
reorientació basat en un 

camp del coneixement, en 
aliança amb una institució 

d’excel·lència 

Aquest projecte pivota a 
partir d’un assessorament en 

centre (4 anys) 

Més desitjat per les famílies 

Amb una composició social 
més equilibrada respecte el 

seu territori 

Amb una millora del 
rendiment escolar i les 

expectatives de l’alumnat 

Amb un equip docent que 
continua compromès i 

garanteix la continuïtat del 
projecte 

Centre educatiu 
amb necessitat 

d’atenció 
 

Centre educatiu 
amb necessitat 

d’atenció 
 

Centre educatiu 
amb capacitat 

d’atracció 
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Què ofereix el programa a l’escola? 

Acompanyament procés 
desplegament projecte 

30h assessorament en centre 
durant 3 anys per 

desenvolupar el projecte 
d’innovació 

Assessorament a l’equip 
directiu 

Difusió estratègica del projecte 
d’escola magnet en el territori 

Recursos materials necessaris 

Intercanvi d’experiències amb 
altres escoles magnet 

Avaluació del projecte 

Compromís de 4 anys en 
el desplegament del 

projecte 

Transfereix 
coneixement, valors i 

marca 

Formació de l’equip 
docent 

Visites i activitats 
educatives amb 

l’alumnat 

Infraestructura i 
recursos materials  

Selecció del centre 

Reconeixement de la 
formació i del projecte 
d’innovació de centre 

Suport de la inspecció i 
els serveis educatius 

Suport a la difusió 
estratègica 

Avaluació del projecte 

Escola 
Magnet 

Fundació  
Jaume Bofill 

Institució 
Departament  

d’Ensenyament 
Institut de 
Ciències de 
l’Educació 

UAB 

Suport a la 
difusió 

estratègica 

Reforç durant el 
període de 

preinscripció 

Encaix amb els 
projectes del 

territori 

Administració  
local 

Coordinació de 
les activitats 

formatives del 
programa 

Coordinació i 
seguiment de 

l’equip de 
formadors del 

programa 
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Institucions d’excel·lència en un camp de coneixement 

específic: ciència, art, tecnologia, comunicació audiovisual, etc. 

Institucions amb un compromís educatiu amb 

la societat, conscients del seu potencial socialitzador i de la seva 
capacitat de transferir innovació i coneixement. 

Les institucions d’excel·lència 

Quin perfil d’institucions d’excel·lència? 



Les institucions d’excel·lència 

Quin perfil d’institucions d’excel·lència hi participen? 



Les institucions d’excel·lència 

Què aporta la institució d’excel·lència al projecte? 

• 4 anys de compromís amb el centre educatiu. 

• 1 persona referent de la institució que coordina, motiva i dinamitza 
els professionals de la institució. 

• 2 sessions d’anàlisi i concreció del coneixement transferible al centre 
educatiu, implicant els millors professionals. 

• 12h anuals de formació especialitzada per a l’equip de mestres. 

• 1-3 activitats anuals amb l’alumnat del centre educatiu (o més). 

• Accés a instal·lacions i material especialitzat per al desenvolupament 
del currículum (docents i alumnes). 



Projectes en marxa 
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Projectes en marxa 

Centres educatius que van iniciar el projecte el curs 2012-2013 

CENTRES 

Escola Josep 
Ma de Sagarra 

BARCELONA 

INSTITUCIONS 

Museu d’Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA) 

Escoles Eduard 
Marquina i 
Concepció Arenal 

BARCELONA 

Institut de Ciències 
del Mar (CSIC) 



Projectes en marxa 

Centres educatius que comencen el curs 2012-2013 

CENTRES 

Institut Moisès 
Broggi 

BARCELONA 

Escola 
Samuntada 

SABADELL 

INSTITUCIONS 

Museu d’Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA) 

Institut Català de 
Paleontologia Miquel 
Crusafont (ICP) 

Escola Pardinyes 

LLEIDA 

Fruitcentre de 
l’IRTA i ETSEA de 
la UdL 

Escola Joan 
Maragall 

LLEIDA 

Magical Media 
i UdL 
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Les accions del programa 

Accions per cada centre educatiu 

Canvi metodològic per desenvolupar un projecte 
innovador a partir del camp de coneiexment de la 

institució d’excel·lència 

Coneixement de 
l’activitat de la 

institució 
d’excel·lència  

a través de visites  
i encontres  

Formació a l’equip 
docent dinamitzada 

per un formador 
especialitzat i amb la 

participació dels 
professionals de la 

institució 
d’excel·lència  

Assessorament  
i acompanyament  
a l’equip directiu 

Visites, tallers i 
activitats curriculars 

amb l’alumnat a 
partir de propostes 

de la institució  



Les accions del programa 

Accions per cada centre educatiu 

Difusió estratègica del projecte del centre i de les 
produccions que fan els alumnes 

Edició de material per 
difondre el projecte del 

centre: tríptic de 
presentació de l’escola, 

pancarta, vídeo de 
presentació del projecte 

magnet, millores o 
renovació del web del 

centre...  

Contactes i xerrades 
amb les escoles 

bressol, entitats, 
equipaments i 

mitjans de 
comunicació del 

territori  

Activitats familiars 
obertes al barri,  

en especial durant el 
període de 

preinscripció 

Exposicions i mostra 
de produccions  

de l’alumnat 



Les accions del programa 

Accions transversals del programa 

Difusió programa a través dels 
mitjans de comunicació i 

canals digitals a fi de millorar 
la imatge dels centres 
educatius participants 

Jornades anuals d’intercanvi 
d’experiències per compartir 
metodologies i generar una 

xarxa d’escoles magnet 

Grup de treball de l’equip de 
formadors del programa amb 

l’objectiu de construir i 
compartir criteris per 

l’acompanyament dels centres 
en la seva transformació 

Tallers de formació específics 
sobre temes transversals  

(en funció de les necessitats 
dels centres educatius) 

Avaluació formativa i 
d’impacte del programa per 
modelitzar-lo i assegurar el 

seu efecte demostratiu i 
creixement futur 

Elaboració de documents 
metodològics per a la 

sistematització  
del programa i la seva 

replicabilitat futura 



L’impacte  
del programa 
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L’impacte del programa 

Primers resultats 

Actualment s’està desenvolupant una prova pilot  
del programa en 7 centres educatius. 

S’estan recollint les dades  
per a l’avaluació del 
programa, però ja hem 
detectat alguns indicis de 
millora: 

• Augment de la motivació dels equips docents dels centres 
participants 

• Augment significatiu de les visites de les famílies a les 
portes obertes de les escoles participants durant el període 
de preinscripció 

• Alta implicació de les institucions que participen en el 
programa i alta qualitat en les activitats proposades. 

• Molt ressò mediàtic del programa i de les activitats que 
s’estan desenvolupant 

• 36 peticions de centres educatius que volen formar  
part del programa 



L’impacte del programa 

Resultats esperats 

• Augment significatiu de la demanda del centre en primera opció en el procés de 
matriculació per increment de la percepció de prestigi de l’escola. 

• Es redueix la segregació escolar: equiparació de la composició social del centre amb 
la del territori. 

• Augment de la motivació del professorat. 

• Millora dels resultats acadèmics i les competències bàsiques dels i les alumnes 
implicats en el desplegament de la proposta curricular fins la mitjana de la seva zona. 

• Augment de la confiança dels infants i de les seves famílies respecte al seu futur  

• Augment de la implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills i filles. 

• Transferència d’innovació i coneixement als centres educatius per part de les 
institucions implicades. 

• Complicitat amb el govern local i els altres agents del territori per al 
desenvolupament del projecte. 

• Augment de la implicació d'altres institucions del territori en l’èxit educatiu. 



Aquest programa es desenvolupa en conveni amb: 



Per a més informació: 
 

www.fbofill.cat/magnet 
@aliancesmagnet 

rargemi@fbofill.cat 
 

93 458 87 00 


