FUNDACIÓ JAUME BOFILL / DEPARTAMENT ENSENYAMENT

Lleida, 12/02/2015

MAGNET. Aliances per a l’èxit educatiu
Inici del programa MAGNET a Lleida, un
programa que promou la innovació en els
centres educatius a través d’aliances amb
institucions culturals i científiques de
referència

1/4

“MAGNET. Aliances per a l’èxit educatiu” és un programa que involucra
centres educatius i institucions de referència en projectes educatius innovadors i de qualitat. L’objectiu és convertir els centres educatius en
centres de referència.

•

La Fundació Jaume Bofill i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya promouen aquesta iniciativa, amb la col·laboració d’institucions culturals
i científiques del territori i de les administracions locals.

•

El programa “MAGNET. Aliances per a l’èxit educatiu” té per objectiu acompanyar
els centres educatius en el desenvolupament de projectes portats a terme en
aliança amb una institució.

•

Les institucions que hi participaran són institucions capdavanteres en un camp
de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.)
que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.

•

El programa s’inspira en les magnet schools americanes i se n’ha fet una adaptació a la realitat catalana.

•

Des d’aquest curs, el programa es desenvolupa a la ciutat de Lleida, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Lleida.

•

Els dos projectes magnet que s’han iniciat a Lleida són:
 Escola Joan Maragall amb el Magical Media i la UdL
 Escola Pardinyes amb el Fruitcentre de l’IRTA i l’ETSEA de la UdL
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Lleida, 12 de febrer de 2015. El Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida,
Miquel Àngel Cullerés, i el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, han presentat avui el programa “MAGNET. Aliances per a l’èxit educatiu”, que té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament de projectes d’innovació educativa
duts a terme en aliança amb una institució. Aquesta aliança ha de permetre al centre educatiu desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que
tingui magnetisme i que acabi sent de referència en el seu territori, tant per les famílies
com per la comunitat educativa.
El programa s’adreça especialment a aquells centres amb potencial de millora i que tenen
un equip docent compromès i amb motivació per desenvolupar projectes d’innovació.
A Catalunya hi ha moltes institucions que són tot un referent en el seu àmbit, que tenen un
gran prestigi i reconeixement, i que, a més, tenen un compromís social i educatiu important. Amb aquest programa volem facilitar la transferència d’aquest coneixement a l’àmbit
educatiu.
En el cas de Lleida, les dues escoles que inicien aquest programa d’innovació són l’escola
Pardinyes i l’escola Joan Maragall del barri de La Bordeta.
L’escola Pardinyes desenvoluparà un projecte d’innovació de la mà del Fruitcentre de
l’IRTA i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL. El projecte es basarà en un enfocament competencial dels aprenentatges amb la ciència com a eix vertebrador, sobretot a partir de l’estudi del cicle de la fruita. El lema de l’escola és: “Terra de
fruita, compromís amb la ciència”.
El projecte d’innovació de l’escola Joan Maragall del barri de La Bordeta estarà centrat en
la competència audiovisual ja que es farà en aliança amb el Magical Media i la Universitat
de Lleida, en concret amb les facultats de Ciències de l’Educació i Lletres. En aquest cas,
el seu eslògan és: “Una altra manera d’aprendre i comunicar”.
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El programa Magnet ofereix als centres educatius un acompanyament durant quatre anys
per desenvolupar aquest projecte d’innovació. L’acompanyament inclou:
•

•
•
•

Assessorament en el desplegament del projecte d’innovació. Cada centre educatiu
té un formador extern que acompanya l’equip docent i fa l’enllaç amb la institució
de referència.
Sessions de formació de l’equip docent del centre amb els professionals de la institució.
Recursos per desenvolupar activitats amb l’alumnat.
Difusió estratègica del projecte de centre i de les activitats que es desenvolupin en el
marc del projecte.

Aquest acompanyament farà possible que el coneixement específic de la institució de
referència impregni el dia a dia del centre educatiu i incideixi en els processos
d’aprenentatge a l’aula.
“Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” permetrà al centre experimentar innovacions
metodològiques i serà un element motivador, tant per l’equip docent com pels alumnes
i les seves famílies.

Els centres educatius MAGNET
Els centres educatius que actualment participen en el programa Magnet. Aliances per a
l’èxit educatiu són els següents:
• Escola Josep M. de Sagarra (Barcelona) amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA)
• Escoles Eduard Marquina i Concepció Arenal (Barcelona) amb l’Institut de Ciències del Mar
(CSIC)
• Escola Samuntada (Sabadell) amb l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
• Institut Moisès Broggi (Barcelona) amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA)
• Escola Joan Maragall (Lleida) amb el Magical Media i la UdL
• Escola Pardinyes (Lleida) amb el Fruitcentre de l’IRTA i l’ETSEA de la UdL
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En l'acte de presentació també hi han assistit:
Sr. Miquel Àngel Cullerés, director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida
Sr. Xavier Eroles, Cap de l'Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar dels SSTT
Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida (pendent de confirmació)
Sr. Jesús Castillo, regidor d’educació de l'Ajuntament de Lleida
Sra. Alba Bosch, responsable coordinadora d’Educació de l'Ajuntament de Lleida
Sr. Francisco García, vicerector de docència de la Universitat de Lleida
Sra. Maria-Pau Cornadó, degana Facultat de Ciències de l’Educació de la UdL
Sr. Narciso Pastor, Director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA)
Sr. Jordi Graell, Sots-director de Divulgació i Transferència de l’ETSEA
Sr. Joan J. Busqueta, degà de la Facultat de Lletres de la UdL
Sr. Xavier Carrera, professor de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UdL
Sr. Jordi Coidures, professor de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UdL
Sr. Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill
Sra. Roser Argemí, cap del programa Magnet de la Fundació Jaume Bofill
Sra. Isabel Santiago, directora Escola Joan Maragall
Sra. Carme Jové, directora Escola Pardinyes
Sra. Fanny Majó, formadora de l’escola Pardinyes
Sr. Francesc Alamón, formador de l’escola Joan Maragall
Sr. Simó Alegre, director dels centres IRTA a Lleida
Sr. Jordi Safont, Cap de Serveis Corporatius de Proximitat Lleida (IRTA)
Sr. Josep Clotet, gerent del Parc Científic i Tecnològic
Sra. Jorgina Domingo, directora del Magical Media

Més informació:
Fundació Jaume Bofill:
Ismael Palacín (director): 620 587 300 ipalacin@fbofill.cat
Roser Argemí (cap programa Magnet): 676 062 897 rargemi@fbofill.cat
Departament d’Ensenyament:
Montse Vilella: 973 27 99 95
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Institucions participants en el programa a Lleida:

Amb la col·laboració de:
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