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 La Innovació va entrar a l’Escola per quedar-s’hi perquè, entre d’altres coses, ja érem una escola inno-
vadora i així ho demostra la nostra Història.

Portem tres cursos treballant amb Joviat Innovació però... sabem realment què vol dir? 

  “Innovar” significa crear una cosa nova que resol una necessitat i aporta un valor afegit.     
 “La innovació oberta” és una manera de treballar que té com a principal punt de partida empatit-
zar amb les persones per saber quines necessitats reals tenen. Un cop coneixem aquestes necessitats, mirem 
amb atenció -dins i fora de l’escola- per descobrir com resoldre-les i, d’això, en diem explorar. Explorem 
noves maneres de conviure, d’aprendre i de treballar! Explorem i ens inspirem per tenir la idea i el projecte 
innovador! 
 “Joviat Innovació” és l’estructura de l’Escola que facilita la cultura innovadora i que gestiona el co-
neixement per transformar-lo en evolució i en avenç constant, sempre al servei de la Visió de l’Escola.   

És un treball en equip, apassionant i creatiu!

1. joviat innovació 

3.1. els nous equips que exploren nous reptes 

3.2. els projectes innovadors que comencen 

3.3. els nous equips que piloten 



 El projecte d’Escola es basa en la pedagogia sistèmica (la pertinença, l’ordre i l’equilibri) i en els set eixos, que són àmbits de funcionament i d’actuació 
connectats entre ells. Dins de l’eix “Coneixement” s’ubica “Joviat Innovació”. 
  

1.1. la innovació i el projecte educatiu
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L’aprenentatge ha de 
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“Educar per a una nova 
consciència alimentària”

“Una nova consciència per 
a una comunitat de vida”

“Re-evolucionar 
per a ser feliços””
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GESTIÓ I 
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Els 7 Principis (P) de 
l’aprenentatge proposats 

per la UNESCO.



les memòries      2016/2017 2017/2018

1.2. la memòria d’innovació 

 La memòria ens ajuda a posar en valor tota la documentació que generem al llarg del curs. És una manera d’ordenar, d’analitzar i de visualitzar la infor-
mació i posar-la al servei de les persones. Documentar ens ajuda a avançar!
 
 A cada curs, des del 2016/2017, hi ha hagut un grup de persones de l’equip de l’Escola que juntes han mirat de donar resposta a diferents qüestions 
(algunes d’àmbit global i d’altres més concretes), seguint el model de la Innovació oberta.   
En aquesta memòria recordarem els projectes d’escola que han nascut a partir d’aquestes qüestions i ens endinsarem en el treball fet aquest curs 2018/2019, 
enfocat a trobar una nova manera d’organitzar-nos a la feina. 

quina escola volem?

· exploradora
· camaleònica
· conscient
· escultora

quin perfil d’alumnat?
· comunicador 
· creatiu
· responsable
· intel·ligent emocionalment

2018/2019

quina organització volem?
Una organització on la perso-
na sigui el més important i es 
basi en la cooperació, la co-
municació i el treball en equip 
per al bé comú. 



1.3. els reptes i els seus projectes
 Amb cada pregunta s’obre un repte i, amb ell, una oportunitat d’evolucionar trobant nous projectes pedagògics i organitzatius, els quals han d’impactar 
en la visió i han de respondre als àmbits de treball descrits per les persones de la comunitat educativa el curs 2016/2017 (escola exploradora, camaleònica, 
conscient i escultora). De la mateixa manera, aquests es sumen a la llarga llista de projectes i bones pràctiques que ja es fan a l’Escola, els quals mirem i dels 
quals n’aprenem.         

ELS PROJECTES:

 Per fer la memòria de Joviat Innovació di-
ferenciem dos tipus de projectes: 

 · els que han esdevingut projectes innova-
dors a partir d’una pràctica o activitat, de recerca 
i de creació pròpia, que no s’han dissenyat se-
guint el mètode de la Innovació Oberta. 

 · els projectes que han sorgit d’un repte i 
que s’han ideat seguint el mètode de la Innovació 
Oberta, és a dir, empatitzant, explorant, proto-
tipant i pilotant fins a consolidar el projecte en 
equip. 

  

com agafem consciència alimentària?

com fem l’aprenentatge per projectes?

com avaluem per competències?

com aconseguir que l’alumnat sigui més 
autònom?

com ens organitzem en equips 
autogestionats?

com desenvolupar la competència 
Emprenedora en l’alumnat de f.p.?

com introduir la robòtica al centre?

com organitzem un departament 
d’orientació psicopedagògica?

com adaptem els espais a les necessitats 
pedagògiques i de benestar del personal?

com disminuïm les incidències i facilitem 
que l’alumnat d’EP gaudeixi plenament 
de l’estona de pati?

com construïm un canal de comunicació 
directe amb les famílies, amb tota la 
informació de l’alumnat?  

ELS REPTES:

Els reptes són fites que volem 
aconseguir, tant a nivell pe-
dagògic com d’organització i 
de gestió de la pròpia escola, 
ja tinguin un abast més gran 
i impactin a moltes perso-
nes, com un abast més petit i 
concret. 

 

 Al costat hi veiem els 
reptes i, a la pàgina següent, 
el mapa de projectes que hi 
tenen impacte. 

  

Clica’m i mira’m!
https://youtu.be/x3_HiPwbABs
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https://youtu.be/x3_HiPwbABs


el mapa dels projectes amb repte i l’impacte a la visió
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2. curs 18/19 

2.1. quina organització volem? 

2.3. les claus per a la millora a espo 

2.4. els projectes 18/19

Quina organització volem? Durant tot aquest curs un equip de persones ha explorat al voltant d’aquesta 
qüestió i de conceptes com el treball en equip i l’autogestió. 

S’ha fet una dinàmica amb tot el professorat dels Ensenyaments de Secundària Postobligatoris per veure els 
punts forts i reconèixer aquells amb més marge de millora.

Hem avaluat els projectes engegats a principi de curs i també hem volgut saber com ha anat l’exploració 
d’aquells que es provaran el proper 19/20.

2.2. explorem l’autogestió 



 Com vam arribar a plantejar-nos aquesta pregunta? Una de les principals mirades de l’Escola s’enfoca cap al benestar de les persones i, per això, 
en molts moments demanem com estan a la feina i quines són les seves necessitats, propostes i suggeriments de millora. Una de les coses que vam veure 
en el recull de tota aquesta informació va ser la necessitat d’organitzar-nos diferent. 
*Aquesta línia del temps ens recorda tots aquests moments de trobada.

Enquestes clima laboral

Autoavaluacions docents

Preguntes d’inici de curs en 
referència als 7 eixos

Inici de curs: 
· Somnis
· Inquietuds
· Propostes

Entrevistes a les persones 
d’administració i serveis

Auditories de 
Millora Contínua

2014/2015 2015-2016 2016-2017 

Mirem dins de l’Escola, 
demanem i empatitzem amb 
alumnat, famílies i personal.

2017-2018

Autoavaluacions docents

Mirem endins, empatitzem amb 
famílies i personal.

2018-2019

Enquestes 
del clima laboral

Mirem dins de l’escola i 
empatitzem amb tot el 
personal.

Auditories de 
Millora Contínua

Què demanem les persones de l’escola?

Més autonomia en el lloc de treball.
(personal)

Benestar en els espais (interiors i 
exteriors)
Una transformació en la manera d’estar a 
l’aula (alumnat) 
Aprentatges més reals i significatius 
(alumnat i famílies)

Poder conciliar feina i vida personal
(personal) 

Què necessitem?

Nou rol de les persones 
Lideratge personal

Aprenentatges significatius 
per a la vida

Nova organització 
i gestió 

Transformació dels espais 
i nous materials

2.1. Quina organització volem?  



2.2. explorem l’autogestió

Què fem?  

•	 Josep Arqué Galera

•	 Mario Carballar Ortega

•	 Cristina García Roldán

•	 Dolors Lacruz Bonet

•	 Xavier Medalla Roca

•	 Eugènia Moreno Martínez

•	 Marta Munné Codorniu

•	 Jordi Solà Bonet

•	 Marta Torrentó Barrera

Què volem?
“Aconseguir un nou model organitzatiu basat en les 
actituds i aptituds de cadascuna de les persones.”

 La tasca d’aquest equip ha estat trobar un nou model organitzatiu, és a dir, una nova manera de treballar que dona resposta a allò que les persones 
ens demanen: més autonomia, horaris més flexibles i, en definitiva, una millora del benestar en el lloc de treball.  

Dinàmiques amb tot l’equip de Joviat 

 Per començar a explorar el 
model que l’Escola necessita, l’equip 
s’ha fet més preguntes i ha explorat 
endins demanant a totes les persones 
de l’escola què en saben de... 

· l’autogestió?
· el treball en equip?
· d’altres models organitzatius?
· quins valors podem aportar cadascú?  
· què creus que necessitem per por-
tar-ho a terme?



  31 trobades
 
=615 idees
 
 30 conceptes 

...parlem de:  
- 36 % Autogestió
- 33 % Com ho fem?
- 21 % Treball en equip
- 5 % Altres models
- 5 % Amenaces i pors 
...i dels... VALORS de les persones
 

“Claredat” en els objectius, rols  i  funcionament  dels  equips. Formació i coneixement 
per implantar amb calma i serenor un ‘model’ autogestionat del temps, de l’organització i 
del pressupost dels equips. Els plans estratègics destacats per arribar-hi són: 
la comunicació, els espais i la metodologia/innovació, tenint en compte la creativitat, 
l’experiència i la polivalència dels membres de l’organització, valorant els possibles dubtes 
i reticències tot demanat unitat i transparència. 

9 % 5,5 % 4,5 %

del temps dels espais, 
materials
 i diners 

dels conflictes

El 19 % de les 
idees parlen 
d’una millora 
en la Gestió

Benestar

Responsabilitat

14 % 7 % 6,2 %

Aquest 36 % 
representa els 

conceptes 
més repetits

Gestió del temps

9 %

Amb l’Autogestió · 
Es millora...
·Gestió del temps
·Responsabilitat
·Gestió dels recursos
·Benestar
·Autonomia en la presa de decisions
·Metodologia i Innovació
·Organització
·Compromís

Equips i rols

Amb el Treball en equip · 
Es millora...         
·Gestió del conflicte
·Coneixement          
·Experiència            
·Cooperació             
·Diversitat i Riquesa
·Polivalència
·Creativitat 
·Pertinença
·Flexibilitat ·Seguretat
 

Amenaces i Pors

·Lentitud en la presa de 
decisions
·Desacords
·Criteris diferents
·Més feina
·Més conflictes

Com ho fem?

·Amb equips i rols
·Perioditzant el canvi
·Límits
·Formació
·Objectius 
·Comunicació i coordinació
·Mètode clar

Què ens demanen?s’han fet...



en què es converteix tota aquesta informació?
 Analitzem i treballem a fons la informació recollida i la transformem en el que pot ser el nou MODEL d’ORGANITZACIÓ de l’Escola.  
Una organització formada per equips autònoms que es puguin gestionar sols i on totes les persones que en formen part tinguin les seves funcions i 
tasques ben definides. Cada equip tindrà un sentit, és a dir una missió i autonomia per dur-la a terme i treballarà en relació amb els altres equips. 
Un model on la responsabilitat i el lideratge estiguin repartits i siguin compartits. 

quin nom li donem al model? 
 És el MÈTODE COSMOS. El nom representa una organització viva que es mou constantment i evoluciona, amb el seu propi equilibri i 
ordre. Aquest és l’esquema amb les característiques principals del model.   

FUTUR

Model de Gestió i 
Organització basat en 

el Lideratge Cooperatiu

Transformar la 
verticalitat amb 
transparència, 
participació 

i comunicació. 

MODEL ORGÀNIC 
SISTÈMIC 

PERSONA

EQUIP

ORGANITZACIÓ

PROJECTE
MÈTODE 
VERSÀTIL 
ENFOCAT 

AL BÉ COMÚ

CARACTERÍSTIQUES
EQUIPS SINÈRGICS

FUNCIONAMENT

- ROLS
- Missions i visions 
consensuades
- Autoavaluacions en relació 
a la Missió, Visió, Sosteni-
bilitat, Sinèrgia i Apodera-
ment.
- Organigrama orgànic
- Prototipant i pilotant

El lideratge es distribueix entre 
totes les persones de l’organització. 

L’equip, amb la persona al 
centre, és qui dona sentit al nou 
model organitzatiu.



definim conceptes

EQUIP SINÈRGIC: Posa com a valor principal la persona (membre de l’equip) i les seves vivències (personals i professionals). 
MODEL ORGÀNIC SISTÈMIC: Conjunt d’equips sinèrgics que es relacionen mitjançant els rols. 
ROL: Conjunt de funcions associades a un membre de l’equip, en consonància al propòsit de l’Escola. 
MÈTODE VERSÀTIL: Mètode on la presa de les decisions s’adapta a cada situació en funció de les persones i els recursos.
BÉ COMÚ: Bé conscient i sostenible al servei de la Comunitat.

els ROLs

CREIXEMENT PERSONAL I BENESTAR: Vetllar pel benestar holístic (físic, emocional i mental) de les persones de l’equip i de tota la comunitat educativa 
en pro del bé individual i comú.  

GESTIÓ I LOGÍSTICA: Gestionar les tasques legals, administratives i financeres que permeten que l’engranatge de l’organització funcioni correctament.

INNOVACIÓ I METODOLOGIA: Identificar, adoptar i desenvolupar eines i solucions que aportin valor als processos de l’organització. 
 
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ: Gestionar la informació i la comunicació interna i externa de manera eficient tenint en compte les noves tecnologies. 

Cada ROL ha d’identificar i anar actualitzant:
 -els seus requisits legals
 -les seves funcions i tasques
 -el grau de decisió en relació:
  al propi propòsit
  als propis objectius i als seus indicadors

 Cada equip s’organitzarà per rols. Això vol dir que cada membre de l’equip tindrà un o més rols i que tots els equips de l’escola treballaran amb 
els mateixos rols, que es relacionaran entre ells. Aquesta manera de treballar facilita la cooperació i la flexibilitat de les persones i de l’organització. 

 * Els rols, igual que tot el model, estan subjectes a canvis. És un model obert que evolucionarà a mesura que els equips el vagin provant.  



interrogants que s’obren...

*A partir del setembre, els equips que provaran aquest model donaran resposta a totes les qüestions que vagin sorgint: la presa de decisions, la comunicació entre els rols dels 
diferents equips, la necessitat de nous rols i, en definitiva, el dibuix “final” del model a tota l’organització. Els equips que pilotaran són: 

HOTELERIA, ESPORTS, ESO2, PERSONES I EQUIPS i EQUIP D’INNOVACIÓ. 

Com funcionaran els equips? 
EQUIPS DE TREBALL: 

 Equip estratègic: Representa els diferents rols i assegura 
l’acompliment del propòsit i l’enfocament cap a la visió.
 Equip docent, de professorat
 Equip d’etapa educativa
 Equip de PASE: Persones d’Administració i Serveis
 Equip Transversal: Configurat per diferents perfils.

PROPÒSIT. En alguns casos estarà definit per l’equip estratègic, en d’altres 
ho farà el mateix equip.

OBJECTIUS. Alguns equips tindran només el propòsit i, en d’altres, serà 
necessari un o més objectius.

INDICADORS: 
Informatius. Ens diuen com estar l’equip en relació al seu propòsit.
De satisfacció. 
D’assoliment dels objectius.

EL LIDERATGE DISTRIBUÏT - LA PRESA DE DECISIONS 

Les decisions les prendrà l’equip estratègic, l'equip de treball i/o l’equip del 
ROL. S’han de marcar els diferents nivells.
Serà clau poder definir com prendre les decisions en equip.   

EQUIPS DE ROL: 

 Funcionen igual que els equips de treball, la diferència està en el propòsit, 
el qual ha estat definit per tota l’organització donant-hi coherència i consistència. 
La connexió dels rols entre diferents nivells és el que donarà resposta a les 
necessitats dels equips. 

dibuix de partida del cosmos
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2.3. LES CLAUS per a la MILLORA A espo  
 El grup impulsor d’Innovació va fer una sessió de treball amb tot el professorat de J1 per conèixer les claus per a la millora en el dia a dia d’aquests 
ensenyaments. Aquest n’és el resultat: 

17/18

En les 96 entrevistes 
de l’autoavaluació, el 
professorat d’ESPO ens 
diu que: 

Hi ha punts dèbils en:  

- La gestió del temps 
- La diversitat 
- La preparació d’activitats 
- Les entrevistes 
- L’hora de tutoria
- L’avaluació 
- Les competències
- Els espais 

Els punts forts són:

- El Treball en equip
- Compartir responsabilitats
- Els Projectes
- L’avaluació d’equip 
- L’aprenentatge significatiu
- L’autonomia i autoavaluació
- La col·laboració entre companys 

En la dinàmica, 50 persones 
van prioritzar els punts 
dèbils de l’autoavaluació. Els 
% que es mostren represen-
ten els vots de valor 
(3/pax).  Surten els 12 temes 
clau a millorar segons el 
professorat.

- 83 % Recursos

- 14 % Metodologia

- 3 % Llibre d’estil

Febrer 2019



25 % 20 % 14 % 11 % 9 % 7 % 4 % 3.5 % 3 % 1.7 % 0.8 % 0.8 %

RECURSOS (Temps/Espais/Formació)- Metodologia_Avaluació per 
competències - Llibre d’estil _ Acollida del professorat nou 
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Tutorials
Educació emocional

No es voten

0 %
0 %

Les següents accions impacten en els punts on més marge de millora tenim:  
 -L’organització del temps serà més flexible amb el nou model de treball amb equips. Igual passarà amb la Comunicació intercicles, que ha de millorar 
treballant per rols. 
 -Millora de la sala de professorat, amb un equip al capdavant (Aurora Pavia, Andreu Serracanta i Xavier Vinyals).
 -DAPAC dona resposta en el punt de la diversitat a l’aula i de les eines d’acompanyament. 
 -El curs 19/20, un equip de docents d’ESPO treballarà l’aprenentatge basat per projectes i l’avaluació per competències amb l’objectiu final d’elaborar 
una guia per a professorat i per a alumnat. 



 

 dapac - departament d’atenció als 
 processos d’aprenentatge i de convivència 

 agricultura i alimentació:
  l’hort a primària i eso
  menjadors sostenibles

 portal de famílies

 grup de millora dels patis de primària
 
 model joviat d’equips autogestionats

2.4. els projectes 18/19 



departament d’atenció als processos d’aprenentatge i de convivència

Atendre la diversitat de l’alumnat en totes les etapes educatives, tant a nivell d’aprenentatge com de convivència, 

tenint en compte la vessant emocional de l’alumnat amb la mirada de la pedagogia sistèmica.

REPTE

OBJECTIUS

Atendre la diversitat d’alumnes a nivell d’aprenentatge i de convivència.

 Unificar el model d’atenció a la diversitat a totes les etapes educatives.

Acompanyar el professorat per A què disposi d’eines i recursos per tractar la diversitat.

la creació d’un projecte de Convivència AMB LES pràctiques i dinàmiques DE les diferents etapes educatives. 

Garantir per a totes les etapes educatives vies de coordinació amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de referència.

Comissió Convivència J2
Marta Ballber

 Gemma Guerra
Anna Jo

Neus Serrano
Montse Vilaseca

Rosa Vilaseca

Pla d’Acció Tutorial 
Convivència i diversitat 

a J1
Anna Jo

Marta Munné
Gloria Díaz

Ma Josep Serrano
Xavier Massana

Comissió d’Atenció a la 
diversitat a J2

Alba Capsada
Anna Jo

Sandra Lanza
Laura Vendrell



Com eduquem per a una nova consciència alimentària. 

REPTE

OBJECTIUS

Formació a favor de la cultura agroecològica.

 Establir relacions i aliances amb productors i distribuïdors de proximitat per elaborar menús saludables.

Educar en el canvi d’hàbits que proposa l’agroecologia en l’alimentació per a la millora de la salut i la sostenibilitat.

Conèixer i fer visibles els productors de proximitat. 

EQUIP DE MENJADORS
Laura Escalé (proveïdora)

Màrius Ferrer 
Gemma Guerra
Xavier Medalla 
Esteve Padullés

Cristina Paz
Cristina Riera

Gabor Smit (tècnic d’alimentació)
Fernando Toronjo 

Ep Vilaseca Brugueras

HORT ECOLÒGIC MENJADORS 

L’HORT COM A PRÀCTICA PEDAGÒGICA

Eduard Berrocal
Alba Maldonado
Josep Serentill
Cristina Garcia

Maria Àngels Ribera
Josep Pinyol

ELS NOSTRES PRODUCTORS
Vam convidar tots els nostres productors a

 l’Escola en una jornada ben especial del projecte!  
Voleu conèixer-los?  

agricultura i alimentació

Clica’m i mira’m!
https://www.youtube.com/watch?v=_zcdBHY9WFE

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_zcdBHY9WFE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_zcdBHY9WFE


REPTE

 El repte de crear un canal de comunicació directe amb les famílies va venir, sobretot, de la demanda de famílies d’Infantil i Primària. Al llarg de tot el curs, 
un equip hi ha estat treballant per poder-lo posar en marxa el curs 19/20. 
L’equip d’Infantil serà el primer a provar aquest Portal per poder-ne consolidar el seu funcionament abans d’implantar-lo a tota l’Escola.  

Equip

Jordi Butxaca
Ester Codina
Josep Codina

Martí Gual
Miquel Jorda

Marta Mas
Olga Rey

portal de famílies



Equip

Gerard Barbé
Alba Maldonado

Jordi Teixidó

Que l’alumnat gaudeixi de l’estona de lleure evitant conflictes i situacions perilloses i de molta intensitat.

REPTE

OBJECTIUS

Socialització de gènere. Aconseguir que les nenes estiguin més actives i es relacionin amb els nens. 

 Disminuir els conflictes a l’hora del pati 

Propostes per al curs vinent: 

· “BIBLIOPATI” AMB EL MIRADOR DEL RIU COM A NOU ESPAI DE LECTURA
· PING-PONG AL GIMNÀS 
· ORGANITZACIÓ D’ALGUN TORNEIG

patis de primària



3. el curs 19/20 

3.1. els nous equips que exploren nous reptes 

3.2. els projectes innovadors que comencen 

3.3. els nous equips que piloten 



 METODOLOGIA ABP
 Beatriz Maldonado · Teresa Camps · Josep Farreny · Lourdes  

 López · Màrius Ferrer · Oriol Margalef · Dani Pons · Xavier Mas 

 sana · Alba Punset · Josep Purtí · Sílvia Montraveta · Itmar 

 Zomeño · Kirian Zomeño  

 la robòtica i les noves tecnologies 
 Mariano Martos · Joan Arnau · Emma Singla · Joel Basullas

 equip de lleure - joviat benestar 
 Xavier Sisa · Oriol Dalmau · Marc Font   

 eNQUESTES DE SATISFACCIÓ
 Ferran Badia · Jordi Solà 

3.1. els nous equips que exploren nous reptes  

 

 
 Fer un projecte per àrea i avaluar-lo. 

 El resultat final serà una guia per al professorat i una 

 per a l’alumnat.

  
 Plantejar un nou enfocament competencial de l’alumnat des de  

 Primària a ESPO en relació a l’àmbit tecnològic.

 Fer una memòria de la situació actual a tota la Joviat, donant  

 coherència a tot allò que fem en relació a l’Eix de Benestar (es 

 portiu, de lleure, de salut) de l’Escola.

 Reconèixer què volem saber de l’alumnat que realment   

 ens ajudi a millorar. Trobar una via òptima d’empatització. 

objectius



espais exteriors a infantil 

innovamat a primària

3.2. els projectes innovadors que comencen 

 L’equip d’Infantil, juntament amb el treball d’assessorament d’una mare experta en arquitectura pedagògica, la Clara Puigventós, i amb el suport 
i ajuda d’altres famílies, començarà la transformació dels espais exteriors per convertir-los en un espai educatiu més, una aula exterior. 
Aquesta aula exterior comptarà amb nou estacions, on hi haurà propostes per a un aprenentatge global, holístic i ric en llenguatges, amb total coherèn-
cia amb els racons i espais comuns. 
Aquesta transformació es farà de mica en mica per donar lloc a la reflexió constant entre mestres, famílies i equip de l’escola. 

 Un equip de Primària comença aquesta aventura matemàtica, una aventura compartida amb centres de tot el país. És un nou programa d’apre-
nentatge de les matemàtiques pensat per a millorar les competències de l’alumnat, incrementar la seva motivació i que integra les TIC a l’aula. El format 
de classe és molt vivencial i incorpora dinàmiques de joc i manipulació a l’aula. El divendres 6 de setembre es va rebre una formació inicial (feta a Joviat 
Folch i Torres per a 200 mestres de la comarca), de mans d’un dels creadors d’aquest projecte d’innovació. De moment, només de 1r a 4t. Aquest curs 
prototiparan en algunes aules d’algunes escoles els materials de 5è i 6è i nosaltres ens hi afegirem el curs 20/21. 

3.3. els equips que piloten 

esfera (eso1, eso2 i eso3) Treballar la coherència dels rols i la connexió entre tota l’ESO (de 1r a 4t), donant importància al projecte global.

hoteleria 

esports 

Apoderar l'equip per re-definir l'escola d'hoteleria en base al treball de l’autogestió.

Documentar el model de l'autogestió de l’equip: el propòsit, l’assoliment, les funcions, la presa de decisions i la gestió del conflicte.

objectius





RE-MODELANT 

PER A SER  
FELIÇOS


