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1. la cultura de la innovació a l’escola
La innovació és una eina que facilita la identificació de noves necessitats, l’adaptació a nous escenaris
i la solució a nous reptes. De la mateixa manera, permet fer-nos més conscients del gran potencial que
tenim, dotant-lo de més valor, de més sentit i de més coherència. Després de cinc anys treballant en el
procés de transformació de l’Escola -enfocat a donar resposta a la societat canviant i volàtil- ens creiem que
la innovació és una manera de fer en la nostra organització, un tret cultural que ens ajuda a ser més flexibles,
més sinèrgics, més transparents i més cooperatius. Seguim en aquest camí sent una organització cada dia
més forta i més avançada.
“Recordo el meu avi, ell no en sabia res d’innovació i, tot i així, va adaptar-se perfectament a tots els canvis que la
vida li posava al davant sense massa més eines que la valentia, l’agosarament i la confiança. L’avi creia en la seva
gent i en fer allò que tocava per tirar endavant. Va canviar set vegades de feina i va saltar d’una població a una altra,
sempre aprenent i buscant allò que aportés més valor a la seva família. Tenim aquestes arrels, ben fortes i resilients,
i elles són l’origen de tot plegat.”

1.1. LES MEMÒRIES de 4 cursos
enllaços

1. la cultura
de la innovació
1.1.

quina escola volem?
2016/2017
Aprenem una nova manera de mirar
el coneixement. Un enfocament a la
re-evolució per a ser feliç.

quin perfil d’alumnat?

quina organització volem?

2017/2018

2018/2019

Identifiquem les competències que
volem potenciar de la “persona
Joviat”. Competències per a un
aprenentatge conscient.

com aprenem a la joviat?
2019/2020

Treballem el model per ser una
organització amb la persona al
centre, amb les aptituds i actituds
com a motors de gestió.
Propòsit, Autogestió i Plenitud.

Busquem una metodologia pròpia que giri
completament al voltant de l’alumnat i el seu
aprenentatge. Explorem en salut conscient i en la
consciència científica i digital.

1.2. HISTÒRIA I CONTEXT
1. la cultura
de la innovació

1.2.

2015

NOVA VISIÓ

2016 MÉSJOVIAT - ÀREES D’EXPLORACIÓ

“UNA ESCOLA DE VIDA PER A UN
MÓN SOSTENIBLE”

METODOLOGIA

PERSONES I EQUIPS

ORGANITZACIÓ
I GESTIÓ

CONSCIÈNCIA
I COMUNITAT

Responem a:
una REALITAT
canviant

Quina Escola volem?
una DIVERSITAT
extraordinària

ESCULTORA

EXPLORADORA

CAMALEÒNICA

CONSCIENT

2017 Quin perfil d’alumnat volem?
el desig
de
TRANSFORMACIÓ

RESPONSABLE

COMUNICADOR

2018 Quina organització volem?
ORGANITZACIÓ PER
AL BÉ COMÚ

2019

CREATIU

AMB INTEL·LIGÈNCIA
EMOCIONAL

Quines metodologies volem?
REALS I TRANSVERSALS

2020

la
CONNEXIÓ
amb el món

1.3. com innovem
1. la cultura
De la innovació

1.3.

Molta conversa · Molta exploració · Molta observació

TREBALL
EN EQUIP

1. Demanem,
2. Sabem què vol la Comunitat!
explorem i empatitzem.
TENIM UN REPTE!

4. Tenim una IDEA.

5. Provem la idea.

3. Explorem el
REPTE.

6. TENIM PROJECTE.

les NECESSITATS
reals de
les persones

1.4. reptes i projectes
1. la cultura
de la innovació

1.4.

APRENENTATGES SIGNIFICATIUS. REALITAT I AUTONOMIA

SENTX00
TALENTS

ESFERA

LEGO

CONSCIÈNCIA SALUDABLE

L’HORT

MENJADORS
SOSTENIBLES

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

DESPERTEM
AMB ENERGIA
L’AUTOGESTIÓ

COSMOS
PROJECTES I AVALUACIÓ

BENESTAR

ESPURNA

ESPAIS MÉS FLEXIBLES

SPATIA. Espais i oportunitats

SALUT CONSCIENT

Atenció als Processos
d’Aprenentatge i Convivència
19/20

COMISSIÓ PEDAGÒGICA FAMÍLIA-ESCOLA

CONSCIÈNCIA CIENTÍFICA.
RESPONSABILITAT TECNOLÒGICA

EI

EP ESO

BTL

FP

ESCOLA
enllaços

infografia completa

1.5. l’evolució dels projectes en el cicle d’innovació de l’escola
PER ADAPTAR L’ORGANITZACIÓ A LA REALITAT: ALS CANVIS I ALS REPTES PERSONALS I LABORALS

1. la cultura
de la innovació

De l’entorn, (família, alumnat, empresa)
a l’Escola
entren
1

1.5.

2

demandes
informacions
suggeriments
projectes
propostes

que provem directament
o que explorem i adaptem
i construïm

i de l’Escola
surten
projectes que
aporten valor...

...a la Comunitat

Avaluem

Construïm

Simulació a FP
InnovaMat a EP
JoviBike
JoviTek JoviDent

Aprenem

Interaccions/
feedback
Compartim
Conversem
Comuniquem

Exploració
Creativitat
Prototipar
i Empatia
Design Thinking: Experiència de les persones i descoberta de les seves necessitats
Repte

LEARN STARTUP:
Com es valora el projecte pilot?

Plantejament

Avaluació / Indicadors

Requeriments
prioritaris

Llançament

Metodologia Agile: Co creació per optimitzar la implementació

2. curs 2019/2020
2.1. ELS rols i els PILOTS DE L’AUTOGESTIÓ:
MODEL COSMOS
2.2. ELS REPTES MÉSJOVIAT
2.2.1. els “mind map”. les idees força
2.2.2. repte metodològic
2.2.3. repte tecnològic
2.2.4. repte salut conscient

2.1. eLs rols i els equips de l’autogestió: model cosmos
2.curs 2019/2020
2.1.

És el primer curs que s’ha treballat per rols dins del model de l’autogestió, repte treballat al llarg del 18/19.

Informació
i Comunicació
Gestionar la informació i la
comunicació interna i externa
de la manera més efectiva,
tenint en compte les xarxes
socials.

Gestió
i logística
Gestionar les tasques legals,
administratives i econòmiques
que permeten que
l’engranatge de l’organització
funcioni correctament.

Metodològica
Identificar, adoptar i
desenvolupar eines
metodològiques que aportin
valor als processos de
l’organització.

Creixement
personal i benestar
Vetllar per al benestar holístic de
les persones de l'equip en pro
del bé individual i comú.
Identificar les necessitats de
l’alumnat en el seu procés
de creixement personal i
emocional.
Identificar, adoptar i
desenvolupar eines de benestar
que aportin valor als processos
de l’organització.

Els equips que piloten són:
Equip estratègic: Representa els diferents rols i assegura l’acompliment del propòsit i l’enfocament cap al PROPÒSIT EVOLUTIU.
Equips docents: ESFERA, HOTELERIA i ESPORTS

2.2. eLs equips dels reptes treballats
2.curs 2019/2020

2.2.

CREAR UN MÈTODE d’aprenentatge
QUE FACILITI LA IMPLICACIÓ activa I EL COMPROMÍS
DE L’ALUMNAT PEr al SEU CREIXEMENT INTEGRAL
EN UN ENTORN CANVIANT.

sER ALUMNE/a AUTÒNOM TECNOLÒGICAMENT
I RESPONSABLE ENERGÈTICAMENT,
CAPAÇ D’ADAPTAR-SE A LES MILLORES
I CANVIS CONSTANTS QUE ES PRODUEIXIN EN AQUESTS CAMPS.

Teresa Camps · Josep Farreny · Màrius Ferrer · Lourdes López ·
Beatriz Maldonado · Oriol Margalef · Xavier Massana · Sílvia
Montraveta · Dani Pons · Alba Punset · Itmar Zomeño
· Kírian Zomeño

Joan Arnau
Joel Basullas
Mariano Martos
Emma Singla

2

1
3

Ordenar, canviar i adaptar l’alimentació
i l’activitat física i de lleure de l’escola,
de forma sostenible i per a una consciència més saludable.
Oriol Dalmau
Marc Font
Marc Sala
Xavier Sisa
Ep Vilaseca

metodologia

noves
tecnologies

benestar

2.2.1 els “mind map”. les idees força
2.curs 2019/2020

2.2.

Quan l’equip comença a treballar un repte -abans de demanar, explorar i empatitzar- necessita
conversar.
En aquesta primera fase de conversa es dibuixa el que en Innovació Oberta s’anomena “Mind Map” (“Mapa
Mental”). Aquest Mapa és l’esquema de les idees força identificades per l’equip al voltant del repte i de
l’impacte que aquest té en la vida de les persones.
A continuació, hi ha els mapes dels tres reptes treballats aquest 19/20.

repte
metodològic

repte
tecnològic
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L’ALUMNAT PARTICIPA
EN TOT EL PROCÉS

FER
PEDAGOGIA

FER
ESPORT

DIGERIR EL
MENJAR

EL PROFESSORAT PARTICIPA EN
TOT EL PROCÉS

PERSONA
CONSCIENT
SALUDABLE

MILLORAR
HABILITATS
MOTRIUS

PERSONA
SANA

PROCÉS SOSTENIBLE

ACTITUD DE
COMPROMÍS

S
PER

GESTIÓ ESTRèS

ONA

PARLAR
amb CALMA

PROCÉS PLANIFICAT
I AVALUAT

E

repte de
benestar

TOD

MÈ

EVITAR EL
SEDENTARISME

REPTES A
PETITA ESCALA

1
2.2. ELS REPTES
2.2.2. repte
metodològic
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enquestes equip docent
eso-fpi-btl
dinàmiques alumnat esofpi-btl
RESULTAT de l’exploració

36
idees

Facilitador/a

Comunitat

Què ens diu la informació
de l´exploració?

ins del treball
de lleida

a

L’EQUIP prepara NOUS projectes BASATS EN EL NOU MÈTODE

MIND MAP I definició repte
visites

or/

març - juny 2020

FORMACIÓ DE TOT L’EQUIP EN APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES

construcció de l’equip

litad

un
com

aprenentatge

GENER - FEBRER 2020

setembre - DESEMBRE 2019

faci

iL derat
ge

2.curs 2019/2020

CREAR UN MÈTODE d’aprenentatge
QUE FACILITI LA IMPLICACIÓ activa I EL COMPROMÍS
DE L’ALUMNAT PEr al SEU CREIXEMENT INTEGRAL
EN UN ENTORN CANVIANT.

alumne/a

itat

A

n
pre

Fer equip
·prevenció
·cohesió de grup

Organització
·planificació ·rigor

Alumne/a
·Esperit crític
·Autonomia
·Participació
en la presa
de decisions

Coavaluació/ Hetero-avaluació/
Autoavaluació
Seguiment evidències:
aspectes legals
Mesurar progressió:
Col·lectiva/individual

Codocència
·tècnicament ·emocionalment
·actitud: referent
·aptitud
Treball en equip
·compartir
Estructura flexible:
·ritmes diferents
·espais versàtils
·autonomia en la
gestió del temps

26 DE juny
presentació dELS projectes pilot QUE COMENCEN EL CURS 2021

DENTÍADA
Higiene Bucodental
La 1a Olimpíada
de la Dent

ABS Aprenentatge
basat en situacions
360
Emergències
sanitàries
Tot gira al voltant del
pacient.

PROJECTE PRESENT
Animació activitats
físiques i esportives
Projectes d’Animació
socioesportiva en format regal

GHARA
Cures auxiliars
d’infermeria
Anàlisi de situacions
reals

Orientació
ESO-BTL-CICLES
Enllaç d’ESO amb
els ensenyaments
Batxillerats i Cicles

*Tots aquests projectes s’han treballat intensament durant el confinament.
La seva ideació va començar al febrer, després de la formació en treball per projectes. Sis equips, sis idees
i sis nous pilots. Tots ells tenen en comú una nova manera d’aprendre que motiva i implica activament
l’alumnat, posant-li el focus en:
· Saber donar resposta a les necessitats reals de la societat i als reptes de les empreses.
· La seva millora competencial (la responsabilitat, la comunicació, la creativitat i la intel·ligència
emocional)
· Tenir capacitat cooperativa.
· Tenir un aprenentatge transversal de coneixements dins d’un mateix cicle i entre cicles.
· Fer ús de les noves tecnologies.
· La seva avaluació

Hoteleria
NOVA ESCOLA
de GASTRONOMIA
L’equip de metodologia
d’Hoteleria ha dissenyat la
transformació de l’Escola cap
a un centre de Gastronomia
on l’alumnat reflexiona
sobre el coneixement i no
sobre la norma. Cerca, es
fa preguntes, observa, es
relaciona, crea i comunica. Un
centre connectat al territori
i al producte (Slow Food), a
les persones i a la cultura, a
la tradició i a l’evolució. Un
centre des d’on crear una xarxa
de coneixement que parteix
del Bages i arriba al món.

2 les noves tecnologies a l’escola
2.curs 2019/2020

setembre - NOVEMBRE 2019
2.2. ELS REPTES

formació valladolid

ALUMNAT

i fora

a l’ESCOLA

TECNOLOGIA

ens imag
i

Q uè

en
l’evolució
científica

Impressores 3D
· DRONS · APPS ·
Dispositius Portàtils
· Noves energies ·
Aplicacions Mòbils ·
Robòtica

SOSTENIBILITAT

a a l’Escola
logi

La
relació
de la
persona amb
la tecnologia

Aprenem
i Fem
DOCENT

En què pensem nosaltres?

n parlem d

o
cn
te

Què volem saber?

qu a

e

A qui impacta aquest repte i com?
2.2.3. repte
tecnològic

m
ne

?

MIND MAP i explorACIÓ

construcció de l’equip
2.2.2.

sER ALUMNE/a AUTÒNOM
TECNOLÒGICAMENT
I RESPONSABLE
REPTE
ENERGÈTICAMENT,
CAPAÇ D’ADAPTAR-SE A LES
MILLORES
I CANVIS CONSTANTS QUE
ES PRODUEIXIN EN AQUESTS
CAMPS.

NOVEMBRE - febrer 2020

empatitzem

visualitzem lES DADES

amb l’alumnat

que mostren el
% d’alumnat
amb interès
per...
ep eso btl gmmx

ep5
ep6

dinàmiquES

eso2
eso3
btl

23

gmmx

20%

l’ús

15%

20%
15%

10%

10%

550
alumnes

40%
35%

COM Funciona?

40%
35%

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

Què t’interessa d’aquestes dimensions?

transport
aparells

informació i imatge
utillatge

serveis comuns

alimentació
30 %

l’ús
(l’habilitat)

com s’ha fet
(procés de
fabricació)

com funciona
(internament)

Què fem i no fem a l’Escola que voldries que
féssim o deixéssim de fer?
Quines accions fas al llarg del dia que es
relacionin amb aquesta àrea?

COM ESTÀ FET?

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

L’anàlisi d’aquestes dades queda
frenada pel confinament. La
informació que se n’extreu és en un
context pre-COVID-19.
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Què passa amb l’equip del repte tecnològic durant el confinament?

abril - maig 2020

juny 2020

creació del nou equip de
competències digitals

s’envia un formulari a les famílies de
joviat per saber la seva realitat digital i
de connectivitat i conèixer-ne les seves
necessitats.

juliol 2020
nou acord: A partir del curs 2020-2021, l’alumnat
de 4t de Primària fins a 4t d’ESO haurà de portar un
ordinador a classe per poder treballar. El
portàtil que recomanem és Chromebook.

Durant els mesos de confinament el repte tecnològic ha estat un dels més significatius per a alumnat,
família i equip docent. Tant és així que la resposta a la pregunta d’inici de curs, Com impacta l’ús tecnològic en el
dia a dia de l’alumnat? ha pres una nova dimensió: la competència digital de tots els membres de la Comunitat.
Per aquest motiu, el repte i l’equip de Noves Tecnologies s’han transformat cap una nova necessitat: la
digitalització de la metodologia per etapes educatives tenint en compte les diferents organitzacions dels
equips, la competència del docent i de l’alumnat, i els recursos disponibles d’escola i família.
El nou equip es va trobar per primera vegada el dilluns 27 d’abril de manera virtual. Persones d’Infantil,
de Primària, d’ESO, dels Ensenyaments Postobligatoris, d’Informàtica i d’Innovació han començat a
treballar el repte amb l’objectiu principal de definir-ne la política d’Escola al llarg del curs 20/21.
La funció principal de l’equip és mirar i analitzar la competència i la metodologia digital de l’Escola per
optimitzar-la i fer-la coherent en tots els ensenyaments.

3

2.curs 2019/2020
2.2. ELS REPTES

Ordenar, canviar i adaptar l’alimentació
i l’activitat física i de lleure de l’escola,
de forma sostenible i per a una consciència més saludable.

2.2.4. repte
salut conscient

setembre - febrer 2020
construcció de l’equip
preparació de la fase d’empatia

quin és el nostre repte?

març - maig 2020

juny 2020

anàlisi de les dades obtingudes
què ens diu l’alumnat?
12.429
entrades
d’informació

Més activitat física/moviment
dins l’horari curricular

dinàmiques d’ep1 a eso4

proposta curs 20/21
Descans actius i passius entre
classes
Aprenentatges actius
Bon dia actiu

què demanem a l’alumnat?
La seva percepció i opinió
en base a 4 dimensions:
· l’alimentació
· l’activitat i educació física
· el descans
· l’esport/lleure

3
idees
clau

Millora de la mobilitat/
autonomia en l’espai de
menjador

Millorar la higiene de
l’alumnat
Cicle superior de primària
dinar a J1

...i a 5 variables a cada una:
· horari
· espai/material
· mobilitat
· autonomia/hàbits
· benestar

Més llibertat de decidir temps
i ubicació per menjar

Reestructuració de l’espai de
migdia

Canvi d’horari
Concepte de les activitats de
migdia
Novetats extraescolars

Pendent de
conversar
amb l’equip
docent

L’ESPAI DEL MIGDIA I LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Totes les propostes sorgides de les converses amb l’alumnat posen el focus en l’estona de
menjar, fent que sigui l’acte central de l’espai de migdia, adaptant així l’alimentació i l’activitat física
i de lleure. L’objectiu principal és gaudir de més tranquil·litat i temps, afavorint-ne així els hàbits
saludables, tant d’higiene com físics.
L’espai de migdia queda dividit en dues franges, dos torns, amb extraescolars abans o després de
dinar.
Les activitats extraescolars de migdia queden dividides en sis grans àmbits, amb sis grups
estables que rotaran amb el/a mateix/a monitor/a de referència.
Les activitats extraescolars esportives passen a ser de tarda: de les 16:45 fins a les 17:30 h.

Els 6 grans àmbits...

CREATIU

RELAXACIÓ

MOVIMENT

FILOSÒFIC

JOCS DE TAULA

La proposta presentada fomenta la idea de potenciar l’alumnat CAPA:
Creatiu, Amorós, Pacífic i Autònom.

CONSTRUCTIU

3. el curs 2020/2021
3.1. els projectes pilot
3.2. les competències digitals
3.2. els grans reptes del curs i els seus equips impulsors
3.2.1. equip muralla joviat
3.2.2. equip METODOLÒGIC joviat fpi
3.2.3. equip esfera
3.2.4. equipS D’HOTELERIA, ESPORTS I BATXILLERAT

3.1. eLs projectes pilot
* del repte metodològic
DENTÍADA
Higiene Bucodental
ABS Aprenentatge
basat en situacions
360
Emergències
sanitàries
PRESENT
Animació activitats
físiques i esportives
GHARA
Cures auxiliars
d’infermeria
Orientació
ESO-BTL-CICLES
*explicats a la pàgina 13

*

del repte tecnològic

Hoteleria
NOVA ESCOLA
de GASTRONOMIA

receptes amb impressora 3d
Dins de l’organització de la nova Escola, es
comença un projecte pilot amb Althaia.
L’objectiu és crear plats amb textures més
agradables a la vista, pensant en la persona
malalta. Aquest és un projecte pilot
important que aporta una nova forma de
col·laboració amb l’empresa, una millora
social i una nova oportunitat competencial
per a l’alumnat.

Dins d’aquest repte
transversal d’Escola, es
crea un equip específic
dels ensenyaments
obligatoris, el
qual pilotarà les
metodologies i eines
més òptimes per
encarar possibles
situacions d’aïllament i
confinament.

del repte de salut conscient
Les activitats
extraescolars de migdia
dins dels 6 grans
àmbits i les activitats
esportives en horari de
tarda.

Tots els projectes estan treballats en un context COVID i, per tant, pensats en
un possible nou escenari d’aïllament o de confinament total. Si fos el cas, es podrien
seguir duent a terme.
El seu pilotatge impacta de ple a tots els Ensenyaments Postobligatoris, en els àmbits
metodològic, logístic (espais i recursos) i de gestió i organització d’equips.
Cada un dels equips s’ha marcat uns indicadors que serviran per a la seva avaluació,
la qual serà continuada. S’aprendrà, s’avaluarà i es seguirà construint en base a
l’observació diària de l’encert i de l’error.
Aquests projectes estan enfocats a la visió d’una organització més sostenible, on la
persona i la metodolgia són centrals i, per tant, volen ser referents, sobretot, en el
futur metodològic de la Formació Professional Integrada a l’Escola Joviat.

3.2. els grans reptes del curs i els seus equips impulsors
3. el curs 2020/2021

3.2.1. L’EQUIP impulsor de la innovació joviat muralla
3.2.
3.2.1.

L’EQUIP
Núria Alsina · Mònica Bargalló · Cristina Garcia · Mariano Martos · Emma Singla

REPTE
El gran repte és impulsar la innovació metodològica en els Ensenyaments Obligatoris a Joviat, tot i que, en
aquests moments, la necessitat principal és avançar en la competència digital d’aquests ensenyaments,
aportant-hi coherència i seguretat, vetllant per a què tothom tingui accés a la digitalització en tot moment.
L’equip continuarà, també, el treball començat per l’equip del repte del curs passat: “Ser alumne/a autònom/a
tecnològicament i responsable energèticament, capaç d’adaptar-se a les millores i canvis constants que s’hi
produeixin.”

OBJECTIUS GENERALS
· Acompanyar, inspirar i facilitar l’equip docent de Joviat Muralla.
· Aportar coherència a tot el procés dels diferents ensenyaments.
· Documentar.

3. el curs 2020/2021

3.2.2. L’EQUIP impulsor esfera
3.2. els grans reptes
del curs i els seus equips
impulsors

L’EQUIP
Ferran Badia · Isaac Burgos · Cristina García · Emma Singla · Ester Serra

3.2.2.

REPTE · AUTONOMIA DE L’ALUMNE/A
El projecte Esfera, començat el curs 2016/2017, arriba ESO4. Per primera vegada, tota l’ESO funcionarà igual, tant a
nivell metodològic com de gestió i organització. El curs passat, tots els nivells ja es van organitzar per rols.
Els punts forts del projecte Esfera són:
· A nivell metodològic: El treball cooperatiu i per projectes que vol fomentar l’autonomia de l’alumne/a.
· A nivell de gestió i organització: L’autogestió i el funcionament per rols.
La gran novetat d’aquest curs -degut a la necessitat COVID d’ampliar espais- és que tot ESO4 està ubicat a Joviat
Folch i Torres. Aquest moviment permetrà, també, l’acostament als ensenyaments postobligatoris, facilitant la
seva orientació educativa i professional.

OBJECTIUS
· Definir les funcions de cada rol i fer-ne l’avaluació del seu funcionament.
· Acompanyar el claustre en l’autogestió i vetllar la comunicació entre ensenyaments.
· Documentar el procés pedagògic.

3. el curs 2020/2021

3.2.3. L’EQUIP METODOLògic de joviat fpi
3.2. els grans reptes
del curs i els seus equips
impulsors

L’EQUIP
Oriol Dalmau · Josep Farreny · Jordi Gual · Dani Pons · Lídia Llopart · Beatriz Maldonado

3.2.3.

REPTE METODOLÒGIC
Aquest equip es crea amb la finalitat d’impulsar la innovació metodològica en els Ensenyaments Postobligatoris a
Joviat. Es vol avançar cap a un aprenentatge centrat en la persona, on la metodologia tingui en compte les diferents
realitats que envolten l’alumnat.
Es vetllarà per una metodologia que estigui al servei del perfil d’alumnat que volem aconseguir competencialment,
accentuant la seva creativitat, la seva comunicació, la seva reponsabilitat i la seva intel·ligència emocional.

OBJECTIUS
· Acompanyar, inspirar i facilitar tot l’equip docent de Joviat FiT en l’avenç de la seva pràctica d’innovació
pedagògica.
· Aportar coherència a tot el procés dels diferents ensenyaments.
· Documentar un còrpus pedagògic de la Joviat FPI.

3. el curs 2020/2021

3.2. els grans reptes
del curs i els seus equips
impulsors

3.2.4. equip motor Joviat Folch i torres. camí a l’autogestió
Albert Bonvehí, Lourdes López, Lídia Llopart, Fernando Muñoz, Cristian Nova i Laia Puigdellívol
PROPÒSIT
Fer de corretja de transmissió entre l’Equip Estratègic i els diferents equips de Joviat Folch i Torres.

EQUIPs IMPULSORs D’HOTELERIA, ESPORTS I BATXILLERAT
3.2.4.

HOTELERIA
REPTE
Impulsar la transformació de l’Escola d’Hoteleria.

ESPORTS
REPTE
Impulsar l’equip d’Esports cap a l’Autogestió.

BATXILLERAT
REPTE
Impulsar l’equip de Batxillerat cap a l’Autogestió.

4. RESUM CRONOLÒGIC D’UN CURS EXCEPCIONAL
04/09/2019

16/09/2019

23/09/2019

25/09/2019

27/09/2019

Dinàmica d’equip.
Hoteleria

MESJOVIAT4 Metodologia
Presentació del nou equip

MESJOVIAT4
MindMap

MESJOVIAT4
Noves Tecnologies
Presentació

MESJOVIAT4
Salut Conscient
Presentació

03/10/2019

06/11/2019

06/11/2019

13/11/2019

Alineació al propòsit
d’Escola ·
Equip Estratègic

Exploració MESJOVIAT4
1a Dinàmica amb
alumnat d’EP5 i ESO3

Dinàmica d’equip.
Esports

Exploració MESJOVIAT4
2a Dinàmica amb
alumnat BTL i CF

10-11-12/2019
Exploració:
Centre d’Estudis
politècnics, IES Bona
Nova i INS del treball
de Lleida

16/12/2019

18/12/2019

Funnel de l’exploració
(Anàlisi d’idees)

PROPÒSIT
EQUIP DOSI

FEBRER

12/02/2020

NOU REPTE de la
NOVA ESCOLA
D’HOTELERIA

MIND MAP HOT
Quina Escola ens imaginem?

04/05-20
Dinàmiques virtuals
amb alumnat de BTL

20/04/2020
Neix el Repte
de competències digitals ·
1a Trobada virtual amb l’equip

04/03/2020

23/12/2019
Alineació al propòsit
d’Escola ·
Equip de PASE

04/2020

Dinàmica ESO. Exploració - Visita al Centre Culinari
Dibuixant
Internacional de Barcelona
els nous equips.

30/09/2019

02/10/2019

MESJOVIAT4
MindMap

MESJOVIAT4
Mind Map

13/11/2019

19/11/2019

1a trobada rols de
Logística Esports i
Hoteleria

1a trobada rols
de Metodologia
Esports i Hoteleria

13/01/2020

30/01/2020

Comença la formació
d’ABP amb Dani Bernat.

1a Trobada de ROLS a l’ESO.
Ens encarem per al canvi
definitiu.

13/03/2020
CONFINAMENT

26/06/2020

21/07/2020

MESJOVIAT4
Presentació dels PILOTS

Equip Impulsor Metodològic FPI
Presentació del nou equip

13/03/2020
Formació d’Eines digitals a tot l’equip
docent per Josep Farreny

Dinàmiques d’equip per
a l’Autogestió
MESJOVIAT4 equips de repte:
Metodològic
Tecnologies
Salut Conscient

5. ARXIU FOTOGRÀFIC
1

4

2

3

1

5

1. Primera trobada de l’equip de MESJOVIAT del repte de metodologia - 2 i 3. Mind Map del repte de metodologia 4 i 5. Mind Map Equip Salut Conscient.

6

7

8

9

10

6, 7 i 9. Formació amb Dani Bernat d’ABP. 8. Preparació dinàmica amb alumnat - 10. Com es fa un mapa mental? Equip tecnològic.

11

12

14

13

15

11. Buidat de les dades recollides en les visites a les empreses. Equip metodològic - 12, 13 i 15. Dinàmiques amb alumnat - Equip salut conscient - 14. Anàlisi de les dades recollides en les
dinàmiques. Equip Salut conscient.

RE-MODELANT

PER A SER

FELIÇOS

