I N N OVAC I Ó O B E R TA P E R
SEGUIR FENT CAMÍ AL
SERVEI D’UNA ESCOLA
D E V I DA

PER QUÈ
mésjoviat?
Mirar, Escoltar, Saber
el talent que ja té
l’Escola i potenciar-lo

identificar noves
oportunitats
d’aprenentatge
des de noves perspectives

apropa’m el telèfon mòbil i
escaneja’m per veure el vídeo

qui?

MÍRIAM ALÉS VIDAL

GERARD BARBÉ CLOTET
en

VANESA BUENACHE CATALÁN

ISAAC BURGOS CLOSA

Músic. Especialitzada en Fagot. Profes-

Esportista.

Magisteri

Pare del Martí i l’Ainet. Llicenciat en

Mestra. Diplomada en Magisteri d’Edu-

Pare de la Lia. Llicenciat en Ciències de

sora i tutora a l’Educació Secundària

d’Educació Física i entrenador superior

Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

cació Infantil, directora i monitora de

l’Activitat Física i l’Esport i diplomat en

Obligatòria i coordinadora de l’escola

de bàsquet. A l’Escola és mestre d’Edu-

Actualment està cursant un màster de

lleure. Mestra de Parvulari a l’Escola.

Magisteri, especialitat d’Educació Físi-

de música de la Joviat “MuSiCaMi”. És

cació Física de Primària. Gaudeix de

Neuroeducació. És responsable dels

Encantada amb la muntanya, els es-

ca. Professor a l’Educació Secundària

membre de l’Orquestra Simfònica En-

l’esport i de la bona companyia.

tècnics esportius i coordinador dels ci-

ports, la música i el viatjar.

Obligatòria, Batxillerat i Cicles Forma-

semble Euroquartet de Barcelona.

Diplomat

ALBERT BONVEHÍ TORRAS

cles formatius d’esports de l’Escola.

tius de l’Escola. Entrenador de segon

Bona amant de la música, la muntanya,

nivell de futbol i monitor de fitness. Va

l’art i l’esport.

passar una llarga experiència personal,
esportiva i professional a Texas.

qui?

NÚRIA FARIZO GÓMEZ

JOSEP FARRENY

Viatgera. Diplomada en Tècnic en Em-

Pare de l’Aïda i el Miquel. Llicenciat en

preses i Activitats Turístiques. A l’Es-

Ciències del Treball i diplomat en Re-

cola s’encarrega d’una part de la do-

lacions Laborals. Responsable de l’àrea

cumentació pedagògica, forma part de

d’Escola-Empresa i administrativa de

l’equip d’Univers Joviat i dona suport

l’Escola. És orientador i un apassionat

a la direcció pedagògica. Té el màster

per les TIC (Tecnologies de la Informa-

en Pedagogia Sistèmica. És documen-

ció i la Comunicació). Li agrada llegir,

talista i té delit per les lletres i per la

caminar, dibuixar i ballar.

gastronomia.

NEUS FERNÁNDEZ
Mare de la Cristina i la Lídia. És mestra
de cicle superior de Primària de l’Escola, coordinadora de cicle i cap de l’àrea
de Llengua Catalana. És una apassionada de les arts escèniques i en el seu
temps lliure fa teatre musical.

XÈNIA GARROFÉ OCHOA

SANDRA GUÀRDIA MECA

Llicenciada en Biologia i doctora en

Mare del Nil i la Jana i una enamorada

Farmacologia Molecular. A l’Escola és

de la vida. Tècnica especialista Admi-

professora de Batxillerat i Cicles For-

nistrativa. Membre del departament de

matius. Coordinadora de Batxillerat i

Gestió de Persones i Equips de l’Escola.

del Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

qui?

LÍDIA LLOPART

NÚRIA MALDONADO PLAZA

Mare de la Maria i l’Helena i companya

Té el grau en Educació Infantil i Primà-

del Carlitus. Llicenciada en Filologia an-

ria. A l’Escola és mestra de castellà del

glo-germànica. Coordinadora d’Oksc-

Cicle Superior. Entrenadora i jugadora

hool, escola d’idiomes de la Joviat i

de bàsquet i apassionada de l’esport, la

professora a l’ESO. Li encanta veure la

muntanya i els idiomes.

gent feliç i es desviu per la seva família,
la muntanya i tot el que la vida ens va
oferint.

VIRGÍNIA PALOMO MERCHÁN
Llicenciada en Filologia. Professora de
llengües a l’Educació Secundària Obligatòria de l’Escola. És autora de la novel·la Joies i Dagues i del conte “Petita
història de Dalí” traduïda a 8 idiomes.
Blogger, defensora fervent de la cultura
i practicant de tai txí txuan i txi kung. Es
declara escaladora d’idees i es diverteix
creant, imaginant i fent.

DANI PONS SIMÓN

RICARD ROSALES IRAHETA

Pare de l’Arnau i el Marçal. Tècnic de

Informàtic. Té el tècnic en Instal·lació

cuina i de serveis. Professor de l’Escola

i Manteniment d’Equips Microinfor-

d’Hoteleria Joviat. Expert en ‘Nutrició i

màtics i Xarxes, en Desenvolupament

Dietètica aplicada’ i ‘Alimentació i cièn-

d’Aplicacions

cia’, i format en Intel·ligències Múltiples

Desenvolupament d’Aplicacions Web.

i en Filosofia 3/18. Amant del menjar i

A l’Escola és membre de l’equip de

el beure i responsable de no deixar res

DOSI (Direcció i Organització de Siste-

al plat.

mes Informació). Li encanta la platja, el

Multiplataforma

i

bon menjar i sobretot, els seus gats.

en

qui?

MªJESÚS SEGURA GAONA

JAUME SENSAT BORRÀS

ANDREU SERRACANTA
ESPINALT

MARIA TUDELA SANGÜESA

CARLA VILASECA MELÉNDEZ

Mare de la Marta i de l’Oriol. Diplomada

Pare de l’Oriol, la Mònica i l’Elsa. Lli-

Pare de la Berta i el Biel, educador i

Mare de la Martina i la Mariona. Mestra

Mare del Martí, educadora i acompa-

en Magisteri.

A l’Escola és tutora de

cenciat en Història i màster en Orga-

emprenedor. Llicenciat en Ciències de

d’Educació Infantil i Psicomotricista

nyant de processos de vida. És mestra

3r-4t de Primària. Té el màster en Pe-

nització i Gestió de Centres Educatius.

la Informàtica. És professor d’Estudis

de l’Escola. Té el màster en pedagogia

d’Educació Infantil a l’Escola. Té el post-

dagogia Sistèmica. Amant de les arts

Responsable de Millora Contínua i In-

Postobligatoris de la branca informàti-

Sistèmica. Té moltes ganes de trans-

grau de Psicomotricitat de 0 a 8 i de

plàstiques, el cinema i el mar.

novació de l’Escola. Entrenador superi-

ca de l’Escola.

formar l’educació, fer xarxa i moltes cu-

Pedagogia Sistèmica.

or de bàsquet i auditor intern de l’ISO
9000. Li encanta llegir.

ques per seguir aprenent.

innovació
al món
Des dels nostres inicis remots en el temps, el sistema de l’evolució
humana s’ha basat sempre en la cooperació, dins del fenomen de
canvis i de novetats de rituals, tècniques, hàbits i costums. El món
transforma, modifica, copia i crea des de l’originalitat. El pas a noves cultures, creences i maneres de fer està en els gens de tota la
humanitat. Hem conegut en la Història moltes persones que s’han
atrevit a actuar d’una altra manera generant noves experiències i
realitats que aporten un valor diferencial i un impacte positiu al
seu voltant.

La innovació educativa s’adapta a les necessitats que el món
reclama. TOT PASSA A LA VEGADA I VA MOLT RÀPID!

procés d’innovació
de joviat
DESEMBRE 2015 - SETEMBRE 2016

etAPA 1: NOVA VISIÓ

1.1 DEFINICIÓ DE LA NOVA VISIÓ

SETEMBRE 2016 - MARÇ 2017

etapa 2: reptes

MARÇ 2017 - JULIOL 2017

SETEMBRE 2017 - JUNY 2018

etapa 3: idear I PROTOTIPAR

ETAPA 4: PILOTAR

2.1 FORMACIÓ
2.2 PLATAFORMA: COMUNITAT VIRTUAL
2.3 MIRAR ENDINS
2.4 MIRAR AL VOLTANT

3.1 DESENVOLUPAR CONCEPTES

4.1 COMUNICAR ELS PROJECTES PILOTS

3.2 DESENVOLUPAR PROJECTES

4.2 APENDRE I MILLORAR

3.3 CONTRAST DELS PRIMERS
PROTOTIPS

2.5 MIRAR ENFORA
2.6 DEFINICIÓ DE REPTES

PARAL·LELAMENT A JOVIAT...

CURS 2016/17

també...

5.1. ESCOLA NOVA 21
5.2. NOUS ESPAIS A J1
5.3. FASE 1 DE TRANSFORMACIÓ ESPAIS EXTERIORS DE J.2

+ FORMACIÓ CONSTANT EN TOT EL PROCÉS (TALLERS, VISITES, FORMACIONS...)

CURS 2017/18

JOVIAT INSPIRA

ETAPA 1

El desembre del 2015 es defineix la nova visió de l’Es-

NOVA VISIÓ

cola, a la que volem arribar en cinc anys. Per aconseguir-ho ens adonem que necessitem transformar-nos
en una organització diferent. Comencem aquí el camí

desembre 2015

del canvi.
«Una Escola de Vida per a un món sostenible»

etapa 1
1.1 DEFINICIÓ DE LA NOVA VISIÓ
L’Escola és un espai biogràfic, de convivèn-

ARRELS

cia i un lloc per generar somnis i plans de
vida on la persona és el centre de l’aprenentatge i està en constant relació amb el seu

plans de vida

BENESTAR

COMUNITAT
bé comú

educació
emocional

entorn (social, econòmic i ecològic). Aquesta relació ha de ser sostenible per garantir
l’equilibri i el benestar personal i global.
UNA ESCOLA DE
VIDA PER A UN

CONEIXEMENT
emprenedoria
i recerca

VOLUNTAT

MÓN SOSTENIBLE

aprenentatge
significatiu

Pertinença-Ordre-Equilibri

Aquest és el mapa que volem seguir: el nostre Projecte Educatiu -basat en els tres ordres de l’amor que inspiren la Pedagogia
Sistèmica i els set eixos d’energia-, els set
principis de l’aprenentatge (font: Informe de
la Unesco «Repensar l’Educació: Vers un bé
comú mundial?») i el marc legal del nostre
país.

EXPRESSIÓ
artística

COOPERACIÓ
equips

ETAPA 2

En aquesta etapa preguntem a la Comunitat educati-

REPTES
setembre 2016-març 2017

va què vol i què necessita. La participació en aquest
procés és la base per arribar al primer objectiu; reconèixer i definir els reptes.
‘Repte’ = fita a aconseguir
‘Comunitat educativa’ = L’Escola i tot el seu entorn

etapa 2
2.1 FORMACIÓ

91 persones de l’Escola s’apunten d’una manera voluntària als tallers de creativitat de la Joviat.
Aquests tallers serveixen per prendre consciència de les oportunitats que tenim per avançar
en la transformació. D’aquí surten els primers valents i agosarats que comencen l’aventura.
Aquest equip rep una primera formació sobre Innovació Oberta on aprèn a mirar endins, mirar
enfora i mirar al voltant.
‘Innovació Oberta’ = empatitzar al màxim amb les necessitats de les persones; treballar per a
la consecució d’uns reptes; i aprendre fent.
‘mirar endins’
‘mirar al voltant’
‘mirar enfora’

etapa 2
2.2 PLATAFORMA: COMUNITAT VIRTUAL
És una eina d’expressió virtual que dona veu
i visibilitat a totes les persones de la Comunitat educativa. És un espai obert, dinàmic i
de participació amb els següents objectius:
-Intercanviar coneixements.
-Proposar nous reptes.
-Crear connexions.
-Mostrar tots els talents i les bones idees
que hi ha a l’Escola.

EXPLORA’M!
https://joviat.induct.no/login

etapa 2
2.3 MIRAR ENDINS
Mirar endins significa observar, cercar i re-

1. L’alumne

8. L’aprenentatge
social

conèixer “què” fem a l’Escola i “com” ho
fem. Hi ha moltes experiències que volem
identificar, conèixer, mostrar i posar en valor.
Amb aquesta mirada intencionada cap endins podem marcar els criteris i les pautes

2. L’orientació als
Plans de Vida

7. L’avaluació
continuada

pedagògiques del què és per a nosaltres
una bona pràctica.

Una bona pràctica
mira:

3. L’aprenentatge
basat en les
emocions

6. L’aprenentatge
transversal

5. Les diferències
individuals

4. L’esforç
i la superació
personal

etapa 2
2.4 MIRAR AL VOLTANT
Vol dir demanar a les persones quins són
els seus desitjos, els seus somnis i les seves
necessitats. Per això organitzem diferents
tallers amb famílies, alumnat i persones de
l’Escola on els preguntem:
Com t’imagines la teva nova Escola?

Vull professors
que creguin en
mi i que m’ajudin quan calgui

Imagino un
pati amb
espais molt
diferents

Vull escollir els
llibres per llegir!

Aprenent
fora de
les aules
i viatjant

També els hi expliquem d’una manera directa i propera el procés d’Innovació que estem seguint.

Un espai per
pensar amb
el meu propi
negoci

Una escola que
treballi més amb
l’entorn social
i la sensibilitat
amb els animals

Vull aprendre de
situacions
reals

Vull que
m’ensenyi
a ser
youtuber

Documentar les
sessions d’Educació emocional
del meu fill

Vull conèixer
el què fan
altres països

etapa 2
2.5 MIRAR ENFORA
Conèixer què hi ha fora de l’Escola amb l’objectiu d’aprendre i d’inspirar-nos.

Ens visiten experts dins del sector educatiu:

JORDI RIERA ROMANÍ

JOSEP Ma CARBÓ TEIGEIRO

Vicerector de Política Acadèmica
i adjunt al rector.

Impulsor del projecte de l’institut
de SILS

Associació Espiral, educació i tecnologia

Entrenadora d’habilitats emprenedores

Ens analitza el concepte de la in-

Ens explica com va ser tot el pro-

Ens posa de manifest la importàn-

La seva admiració cap a l’apos-

novació en el món acadèmic. És el

cés de creació del projecte de

cia de que l’educació aposti per la

ta que fa l’Escola ens motiva a

primer expert que ens dona una

Sils, un institut que està entre els

innovació i la tecnologia, la qual és

seguir endavant amb força i ens

visió molt esperançadora del can-

centres de secundària més adap-

una necessitat inexcusable si es vol

dona tot el suport moral i afec-

vi que ens proposem dur a terme.

tat a les necessitats del segle XXI.

evolucionar a temps amb el món.

tiu que es necessita en un procés

#Anàlisi Innovació Món Acadèmic

#Éspossible #Prudència

#Coneixement #Tecnologia

transformador tan profund com

JUANMI MUÑOZ MICOLAU

MARIA BATET

aquest. #Emprenedoria #Valors
http://www.edu21.cat/ca/persones/2

http://institutdesils.cat/

http://www.educaciodema.cat/qui-

#ValentiaSuport

es-qui/institucio/associacio-espiral-educacio-i-tecnologia

http://valorsdemprendre.com/

etapa 2
2.5 MIRAR ENFORA
Visitem escoles que ens inspiren:

ESCOLA VIROLAI

ESCOLA SADAKO

Escola de Barcelona amb un projecte educatiu que reclama la innovació per a

És una escola que inspira a la resta de la comunitat educativa i contribueix a la

canviar les estructures del passat. El que més ens inspira són els seus espais de

transformació del sistema educatiu. L’objectiu és oferir als infants i joves un mo-

Batxillerat, completament nous que provoquen que passin les coses d’una mane-

del educatiu que fomenta l’empatia, el treball en equip, la innovació, l’educació

ra diferent.￼

emocional i l’autonomia de l’alumnat. Ens inspira el seu treball per projectes ba-

#Espais #Rigorositat #Ordre

sats en els reptes que l’alumnat proposa.
#ServeiAlaComunitat #AlumneAutònom #CoherènciaEntreNivells #Pertinença-

http://www.virolai.com/?idioma=es

AlProjecte
https://escolasadako.cat/

etapa 2
2.5 MIRAR ENFORA

ESCOLA PIA DE TERRASSA

INSTITUT ESCOLA LES VINYES

Escola d’Infantil a Batxillerat. Ens inspira el seu projecte pedagògic anomenat

Institut Escola de Castellbisbal, un petit centre amb un gran projecte educatiu

SUMMEM, que ha implementat aquest curs amb els nens i nenes de 5è de Primà-

d’Infantil a Secundària. Anem a conèixer el seu model pedagògic a l’ESO basat en

ria amb el suport de 10 mestres que treballen amb aquest nou mètode renovador.

el treball disciplinar, els projectes d’àmbit i els projectes transversals.

Consideren que estan en un procés d’actualització amb l’objectiu de millorar el

#TreballEquipDocent #Convenciment

rendiment del seu alumnat en base al treball entre iguals i a l’aprenentatge col·laboratiu. A nivell organitzatiu tenen un equip motor que sensibilitza, anima i dona
suport al claustre.
https://terrassa.escolapia.cat/

http://ielesvinyes.net/

etapa 2
2.5 MIRAR ENFORA

ESCOLA PINEDIQUES

COL·LEGI MONTSERRAT

Centre públic d’Infantil i Primària de Taradell amb un equip docent que parteix de

Escola de referència a nivell internacional pel seu caràcter innovador i transgres-

la documentació i la reflexió pedagògica per a generar canvis en l’organització.

sor. Basa el seu projecte educatiu en una educació integral enfocada a l’excel·lèn-

Ens inspira la seva flexibilitat en tots els aspectes organitzatius, fet que permet

cia a tots els nivells (humana, física, intel·lectual, espiritual i social). Ens centrem

donar continuïtat als processos d’aprenentatge dels infants.

en la seva gran experiència en el treball per projectes enfocats en les intel·ligèn-

#Documentació #Flexibilitat #Devolució #Famílies

cies múltiples de Howard Gardner, i una rellevant difusió que fan de tots els seus
productes a través de la plataforma ThinkTv.

http://pinediques.blogspot.com.es/

#Voluntat #EducacióIntegral #Comunicació
http://www.cmontserrat.org/

etapa 2
2.5 MIRAR ENFORA

JESUÏTES EL CLOT

CREANOVA

Visitem les noves instal·lacions d’ESO, de Batxillerat i els espais comuns d’aprene-

Una gran escola agosarada i valenta amb un projecte educatiu basat en la coope-

tatge. Ens inspira la intenció del disseny, dels colors i dels detalls estructurals de

ració a tots els nivells, que s’insipira amb el seu entorn natural i posa el seu focus

tots els ambients on tot és important.

d’atenció en l’autonomia de l’alumnat.

#EspaisColors #Ambients

#Agosarament #Cooperació

http://www.clot.fje.edu/

https://www.collegicreanova.org/cat/

etapa 2
2.5 MIRAR ENFORA
BØRNEHUSET SVANEN

HELLERUP SCHOOL

SKOVBØRNEHAVEN SKOVBO

MAGLEGÅRDSSKOLEN

ESCOLES DE DINAMARCA

ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG

La visita a aquestes quatre escoles daneses ens mostra uns espais de vida orien-

Escola d’Esparreguera amb una cura extraordinària dels espais i dels projectes,

tats a l’aprenentatge significatiu que responen a la necessitat de descoberta i de

tant pel seu disseny com per la seva intenció. Ens inspira el seu projecte d’Escola,

confort. Grans espais que inspiren llibertat a l’hora d’escollir els materials amb els

la distribució de les aules -que dona màxima importància al fet que tothom es

quals jugar i aprendre, enfocats a incentivar l’autonomia i la presa de decisions

pugui mirar-, el detall en la documentació i l’exposició de tots els treballs i l’origi-

de la persona.

nalitat en tots els aspectes.

#EspaisDeVida
BØRNEHUSET
Svanen http://svanen.trygge.dk/
SKOVBØRNEHAVEN Skovbo
http://www.sskovbo.dk/

HELLERUP SCHOOL
http://hellerupskole.skoleporten.dk/sp
MAGLEGÅRDSSKOLEN
http://maglegaard.skoleporten.dk/sp

http://www.escolaelpuig.cat/

etapa 2
2.5 MIRAR ENFORA
Assistim a seminaris, conferències i jornades on aprenem a obrir i tancar processos de recerca; a idear; a adaptar-nos al canvi; a exposar-nos,
a comunicar i a compartir; a fer servir eines metodològiques; i a posar
en pràctica eines d’avaluació.

JORNADES AL COL·LEGI MONTSERRAT«Aprendizaje 360º»

http://aprendizaje360.org/

EDCAMPS A MATARÓ, GIRONA, SANT ANDREU (BCN)
I MANRESA- http://edcamp.educaciodema.cat/
Un Edcamp és una trobada per compartir aprenentatges, coneixements, inquietuds i passions sobre l’educació. És basa en un aprenentatge entre iguals, i es ￼
desenvolupa a través de la conversa i l’intercanvi.

WEBINARS- Els webinars són seminaris impartits en línia.
EDUMINDUP A TARRAGONA-

http://www.edumindup.com/?lang=ca

Congrés educatiu sobre neurociència a les aules.

2a TROBADA DE CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA
A BARCELONAEls principals centres innovadors de Catalunya presenten els seus projectes més
emblemàtics.
https://dimglobal.ning.com/profiles/blogs/2a-trobada-de-centres-innovadors-de-catalunya

etapa 2
2.6 DEFINICIÓ DE REPTES
DE QUÈ ENS PARLA LA GENT?
- Aprenentatge
Amb quatre mesos d’activitat a la Plataforma ja hi ha més de 900

- Organització i gestió

entrades, les quals analitzem una a una. Per ordenar-les totes les

- Creixement personal

anem agrupant per temes. És a partir d’aquesta anàlisi exhaustiva i

- Espais

meticulosa que redactem els quatre grans reptes de Joviat.

- Recursos
- Competències docents
- Relació Família-Escola-Empresa
- Avaluació
- Projectes

etapa 2
2.6 DEFINICIÓ DE REPTES

Volem ser escultors
Construir projectes transversals que afavoreixin el desig d’aprendre, la cooperació i
la connexió amb el món.
#metodologia #transversalitat #cooperació #connectivitat #projectes #autonomia #món

etapa 2
2.6 DEFINICIÓ DE REPTES

Volem ser exploradors
Avançar en l’autonomia de tots els equips per investigar, formar-nos i crear.
#treball en equip #recerca #creació #descoberta #relació #llibertat #compromís

etapa 2
2.6 DEFINICIÓ DE REPTES

Volem ser camaleònics
Flexibilitzar espais, horaris i recursos per a l’autonomia de la persona al
servei de l’aprenentatge i el seu benestar.
#espais #horaris #recursos #versatilitat #comunicació #benestar #sostenibilitat

etapa 2
2.6 DEFINICIÓ DE REPTES

Volem ser conscients
Vivenciar el creixement personal en tots els àmbits i nivells de l’escola.
#coherència #ecologia emocional #equilibri #expressió #assertivitat #vida #comunitat

ETAPA 3

En aquesta etapa ens inspirem, pensem i desenvolu-

IDEAR I PROTOTIPAR
març – juliol 2017

pem les idees que es convertiran en els projectes que
assoliran els reptes. La inspiració i la creativitat són
conceptes bàsics d’aquesta fase.
Aquest és un procés complex que vol la participació
i la cooperació de totes les persones i l’entesa entre
l’estructura actual del centre i la nova, que mica en
mica es vol anar implementant. Per això es important
que hi hagi molta conversa entre els diferents equips
de l’Escola, una transició curosa, clara i respectuosa.
‘Prototipar’ = fer tangibles les idees

etapa 3
3.1 DESENVOLUPAR CONCEPTES
Tenim una idea, li donem forma, l’expliquem i la compartim amb
més persones, que ens escolten, la discutim i en valorem la seva
viabilitat. Potser necessitem modificar-la, retocar-la o senzillament,
descartar-la. Aprenem a treballar en equip fent evolucionar aquestes idees que s’han de convertir en projectes innovadors i sobretot
viables perquè resolguin els reptes plantejats.

validar

aprendre

construir

etapa 3
3.2 DESENVOLUPAR PROJECTES
Aquests són els projectes a desenvolupar a partir del setembre del
curs 17/18:
-Projecte ESFERA 12.16 a ESO
-Projecte TRIA a Batxillerat
-Projecte CIM a la Família professional d’Esports
-100%Talents a Primària
-Espurna a Formació Professional
-HUBS a Formació Professional

3.3 CONTRAST DELS PRIMERS PROTOTIPS
Els prototips són aquests projectes que es proven amb petits grups i espais valorant així, la seva total implantació.

Com ho farem?
1-Documentant el desenvolupament del prototip.
2-Provant amb un grup real.
3-Avaluant i incorporant el feed back que ens donen les persones.
4-Validant i incloent les millores proposades.
5-Implementant i passant a l’acció.
￼

ETAPA 4

Passem a l’acció i posem en marxa els prototips. La

PILOTAR
SETEMBRE 2017 - JUNY 2018

comunicació i la transparència són la clau en aquesta
etapa perquè és molt important que sapiguem explicar el què estem fent i on volem arribar perquè tothom
ho entengui i tingui confiança, que és la base principal
del canvi.

etapa 4
4.1 COMUNICAR ELS PROJECTES PILOTS

PR OJEC TE ES FERA 12 .16
Partint de la imatge visual del nom del projecte, l’objectiu pedagògic és que els docents actuïn com a impulsors dels principis de la naturalesa de l’aprenentatge. L’esfera, en moviment i canvi constant, gira entorn de projectes transversals a tots els
àmbits de coneixement que afavoreixen la creativitat, l’autonomia, l’emprenedoria i les
relacions personals.

etapa 4
4.1 COMUNICAR ELS PROJECTES PILOTS

PR OJEC TE LEGO
A primer de Batxillerat canviem les matèries específiques per un nou sistema de seminaris, és a dir, sessions de dues sobre un tema concret. Hi haurà seminaris obligatoris
segons l’itinerari de batxillerat, i seminaris optatius. Aquest sistema, a part de permetre la diversificació del seu currículum, farà que guanyin responsabilitat i autonomia.

etapa 4
4.1 COMUNICAR ELS PROJECTES PILOTS

PR OJEC TE CI M
Enfoquem l’ensenyament dels cicles esportius a projectes i pràctiques professionals
reals que acaben amb un producte i/o un servei. L’alumnat serà l’encarregat de confeccionar diferents projectes esportius i d’oci que tindran com a principal característica la transversalitat a tots els nivells de l’Escola. També, oferiran un servei destinat a
entrenaments personals, muntatge d’esdeveniments esportius fora de l’escola, projectes d’expressió corporal i de fitness, etc.
CIM = Constància Innovació Motivació

etapa 4
4.1 COMUNICAR ELS PROJECTES PILOTS

S ENT%TA LENT A PR I M À R I A
Als alumnes de 4t de Primària se’ls proposarà tres blocs de tallers (comunica’t, moute i inspira’t) per identificar i potenciar els seus talents i les habilitats, on ells mateixos
escullen el seu propi itinerari.

etapa 4
4.1 COMUNICAR ELS PROJECTES PILOTS

ES PUR NA A FP
És un projecte que vol fomentar la llavor emprenedora del nostre alumnat treballant
amb les 4 ‘C’: Confiança, Cooperació, Comunicació i Creativitat.

etapa 4
4.1 COMUNICAR ELS PROJECTES PILOTS

HUB S
Projecte en el qual empreses llancen reptes a estudiants, que els han de resoldre de
forma innovadora aplicant els coneixements que han adquirit a l’aula, la creativitat i
treballant en equip, de forma que alumnes de diferents especialitats poden treballar
plegats. L’objectiu és esdevenir un punt de trobada on empreses de la Catalunya Central, centres educatius, emprenedors i la ciutadania, puguin impulsar la generació de
valor econòmic i social.

etapa 4
4.2 APRENDRE I MILLORAR
El curs vinent, MÉSJOVIAT seguirà el procés de treball i de recerca constant per avançar cap
a la transformació gradual de l’Escola. S’avaluaran els resultats d’aquests projectes engegats,
i se n’aprovarà el seu funcionament i eficàcia i es decidirà la seva total implementació a les
diferents etapes. MÉSJOVIAT estarà a les dues escoles investigant, provant, testejant, inspirant-se, dinamitzant, formant i recolzant a totes les persones de l’equip per a treballar en
Innovació oberta, en base a la participació, la cooperació i la confiança.

PARAL·LELAMENT
A JOVIAT...

La voluntat de tenir un ferm compromís amb el bé

novetats començades el curs
2016-2017

comú exposat a la visió es comença a posar en pràctica el setembre del 2016. Així, emprenem diferents
accions paral·leles a MÉSJOVIAT i igualment connectades al món de la innovació.

5.1 Escola Nova 21
Ens sumem al moviment català d’Escola Nova 21. Una aliança per un sistema educatiu avançat.
http://www.escolanova21.cat/
Aquesta és la iniciativa de canvi educatiu de major abast que s’ha donat mai a Catalunya. Ser-hi suposa
estar compromesos amb la millora educativa sota uns mateixos criteris de propòsit educatiu, d’avaluació i d’organització de centre. Compartim coneixements i experiències, eines d’autodiagnosi i tallers de
participació i avancem juntament amb 481 centres del país.

5.3 NOUS ESPAIS A J1
Al llarg del curs 2016-2017 hem reconstruït un espai en desús de l’edifici del C/Rubió
i Ors reconvertint-lo en 7 aules polivalents (480m2) que ens ajuden a reorganitzar
franges horàries i projectes de treball. Aquesta actuació respon al important increment del número d’alumnat dels Ensenyaments Postobligatoris.

Primer prototip dels espais

5.4 FASE 1 DE TRANSFORMACIÓ ESPAIS EXTERIORS DE J.2
S’han fet les primeres actuacions de la Fase 1 de transformació dels espais exteriors de Joviat 2. De
moment, aquestes han consistit en l’eliminació dels murs que separaven espais, la construcció del
sorral d’infantil i el tambor que ocuparà l’hort de l’escola, així com una plantada d’arbres al seu voltant.
Aquesta transformació dels espais exteriors correspon a algunes de les idees que durant el curs
14/15 l’alumnat i el professorat van imaginar per al nou pati de l’Escola: amb sorrals, amb més
verd, amb un hort, amb grades i llocs on poder-s’hi estar, etc. A posteriori aquestes propostes
foren recollides arran del projecte global definit per Marc Verdés, arquitecte amb experiència en
projectes pedagògics, del qual en deriven les diverses accions empreses fins ara i les que resten
per venir.

JOVIAT INSPIRA
JoviatInspira serà un acte obert a tota la ciutat que tenim previst celebrar a principis del 2018. L’objectiu és exposar i compartir aquesta nova manera de fer camí amb la innovació educativa al servei d’una Escola de Vida.

SOM EN UN MÓN NOU ON TOT POT PASSAR
I ON NO PODEM DONAR RES PER SUPOSAT.

APASSIONANT!

RE-EVOLUCIONAR

PER A SER

FELIÇOS

