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Resum  
 

Aquest Treball de Fi de Grau és un estudi sobre quin és el procés personal que passen els 

docents a l’hora de fer un canvi de metodologia. Per això, es farà un estudi exhaustiu de 

les vivències dels docents a les tres etapes diferents que formen part d’un canvi 

metodològic: inici del canvi, canvi en procés i canvi consolidat.  

Quan parlem de canvis metodològics i què impliquen aquests, solem parlar sempre a 

escala general, però no parlam, normalment, de l’escala personal. És per aquest motiu, 

que a aquest treball s’intentarà aprofundir en aquest aspecte mitjançant entrevistes, 

observacions i recerques bibliogràfiques. 

Abstract 

This final dissertation is a study of the personal process that teachers go through when 

changing their teaching methodology. For that reason, an in-depth research will be done 

on the educators' experiences during the three phases of a methodology's change: 

iniciation into the change, change in process and consolidated change. 

When referring to alterations in the teaching methodology and what they imply, the 

analysis is usually done at a general scale. Since the personal sphere is rarely considered, 

this work will try to deepen into this area through interviews, observations and 

bibliographic research. 
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1. Introducció 

Bé és sabut que dins el món de l’educació, la innovació és de gran importància. Si 

consideram que l’educació és la base per a la vida, no s’hauria de concebre que hi hagués 

cap escola que no tingués present la innovació al seu dia a dia. Per sort, des de fa uns 

anys, han estat i són moltes les escoles que han anat agafant consciència de la importància 

que això té i de tot el que implica.  

Es xerra molt de com viu l’escola en general el fet de posar en pràctica canvis 

metodològics, però poc se’n xerra de com ho viuen els docents a escala individual, per 

això em passen pel cap preguntes com: què fan els docents quan observen algunes 

mancances? Què pensen quan veuen que alguna pràctica innovadora no els funciona? Què 

és allò que els duu a sentir-se motivats a l’hora d’innovar? Com superen els entrebancs? 

Com engresquen a les famílies? Com engresquen als docents que no estan motivats o no 

tenen interès?, Com s’alimenta aquest desig d’aprendre constantment per part dels 

docents?, etc.  

Aquest interès pel procés personal que viu cada un dels docents va sorgir arran de la meva 

implicació personal amb el tema d’innovació, que és el tema amb el qual més m’he 

engrescat durant la carrera, i també sorgeix de la situació que viu ara la meva mare, qui 

ha començat a treballar amb una metodologia innovadora: els ambients. El fet que ella 

comenci a treballar així, implica deixar enrere altres metodologies educatives i això, a 

part d’un procés professional, implica un procés personal important.  

Per tot això, aquest treball de fi de grau, anirà encaminat a fer un estudi de quina és 

l’evolució a escala personal de cada docent a l’hora de fer un canvi de metodologia, és a 

dir, quina és l’evolució que hi ha des del moment que es vol deixar enrere una 

metodologia tradicional fins a arribar a treballar amb una metodologia innovadora que es 

consolidi i es mantengui. Tot i endinsar-me dins l’escala personal, també es tindrà en 

compte la importància del claustre, de l’equip docent i directiu, etc.  

La meva intenció és que llegint aquest treball, se’n sigui conscient què innovar no és tasca 

fàcil ni es pot fer de qualsevol manera i que requereix una implicació personal màxima. 

S’ha de saber que si es viu aquesta experiència, segurament, hi haurà moments bons i 

moments no tan bons, per això cal ser conscients de quina és la tasca dels docents i, per 
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això, pot servir de gran ajuda saber què han pensat altres mestres en una situació igual, 

saber com han actuat, com han superat problemes, etc.  

 

2. Objectius 

 
Objectiu general:  

o Conèixer vivències personals de mestres que hagin experimentat un canvi de 

metodologia. 

o Analitzar les vivències en profunditat per extreure’n itineraris de canvi. 

 

Objectius específics: 

o Comparar les vivències d’alguns docents. 

o Identificar les emocions que es viuen durant els processos d’innovació. 

o Conèixer i prendre consciència sobre l’ampli ventall d’emocions que es poden viure 

en un procés de canvi. 

o Evidenciar els efectes positius i negatius que comporta procés d’innovació.  

 

 

 

 

3. Fonamentació teórica 

 
3.1 Recorregut històric de la innovació educativa 

A partir dels anys 60, tal com explica Murillo (2002), hi va haver un moviment teòric-

pràctic sobre la millora de l’escola que reunia a docents i investigadors que treballen per 

comprendre i realitzar processos de canvi en centres docents. Abans d’això existeixen 

aportacions prèvies que deixaren aportacions importants:  

• La fase de l’optimisme pedagògic 

Durant aquesta época, segons Farrel (citat a Murillo, 2002) es pensava que amb 

coneixements, recursos i un poc de política a nivell de l’escola i del sistema 

educatiu es podria aconseguir que l’educació jugués un important paper en la 

redistribució social. 
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Se cercava el canvi mitjançant l’elaboració i la difusió de materials exemplars que 

equips de professors universitaris i psicòlegs havien elaborat i que els docents 

havien d’aplicar. Com a conseqüència, van augmentar els esforços en la 

investigació educativa i en l’elaboració de materials didàctics per a la utilització 

a l’aula.  

El problema més gran d’aquest plantejament va ser pensar que podria generar-se 

un canvi educatiu real mitjançant la imposició al centre docent des d’instàncies 

externes, sense comptar amb el suport del professorat i sense un bon sistema de 

formació.  

• La primera generació de programes de millora de l’escola  

Durant la dècada dels anys 70 es reacciona al model anterior i es comença a 

estendre la idea que l’àmbit educatiu important és el centre, per tant, és a aquest a 

on s’han d’orientar els processos de canvi.  

 

• Segona generació del programa 

Aquesta etapa es caracteritza, per una banda, per una major col·laboració entre 

investigadors i pràctics, de tal manera que aconsegueixen integrar les seves 

estratègies i els seus coneixements de la realitat de manera pragmàtica, sistemàtica 

i racional. Per altra banda, per l’existència d’unes noves polítiques educatives en 

diferents països tendents a dotar de major autonomia als centres docents per a que 

aquests puguin assumir les seves pròpies decisions. 

 

• La Millora de l’Eficàcia Escolar 

Alguns autors pronostiquen una “tercera ona” de projectes de millora escolar 

caracteritzats per tres elements: una col·laboració més estreta amb el moviment 

d’investigació d’Eficàcia Escolar, prestar una atenció molt especial a la capacitat 

d’aprendre per part del centre docent i per la concepció que aquests projectes de 

millora escolar exerciran una influència significativa en la cultura del centre 

docent.  
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Dins aquesta generació de programes de millora enquadrarien aquells que estan 

naixent de la col·laboració dels estudiosos de la millora de l’escola amb els de 

l’eficàcia escolar. 

• La investigació sobre la Millora De l’Escola a Espanya  

Seguint els resultats dels estudis més globals i completant la informació amb 

estudis més parcials, Murillo (2002), elabora un decàleg amb les lliçons apreses a 

partir de la investigació sobre la millora escolar a Espanya:  

1. L’impuls del canvi pot ser intern o extern, però, en qualsevol cas, el centre ha 

de ser assumit com a propi. En la situació actual, l’existència d’un impuls 

extern als centres està sent un factor determinant per al desenvolupament de 

processos de millora.  

2. Cap canvi parteix de zero, sempre té una història prèvia i les experiències 

anteriors d’innovació dels centres són bàsiques. Els centres són 

organitzacions que aprenen, i la seva actitud cap a les innovacions i la forma 

en la qual el centre les ha viscudes resulten fonamentals per a l’inici de l’èxit 

de processos de millora.  

3. En el moment d’inici, les característiques essencials són la voluntat del 

professorat, la cohesió inicial al voltant de la proposta i la consolidació del 

grup que crea la innovació.  (Sancho et. al., 1998 citat a Murillo 2002). 

4. Per definició, un procés de millora és un canvi planificat. Simplement pel fet 

que, sense una planificació detallada, no és possible realitzar amb èxit un 

programa de millora. I una fase fonamental, freqüentment oblidada, és la de 

la continuïtat. Si les millores obtingudes en un procés de canvi no acaben 

formant part de les activitats habituals en un centre, l’esforç invertit serà en 

va.  

5. Per aconseguir un canvi real és necessari replantejar-se molts conceptes de 

l’organització i del procés d’ensenyança i aprenentatge. De fet, la millora 

s’aconseguirà mitjançant la identificació, reformulació i optimització dels 

elements fonamentals del centre i la seva interrelació. (Muñoz-Repiso et. al., 

citat a Murillo, 2002).  
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6. Per tal que el canvi tengui èxit és fonamental una modificació de 

l’organització (Sánchez et. al., 1998 citat a Murillo, 2002) i de la cultura de 

centre (Díez, 1999 citat a Murillo, 2002). És la diferència entre una simple 

innovació curricular i un procés de millora.  

7. Els docents són els que realitzen els processos de millora, per el que el seu 

comportament i actitud són considerats l’element bàsic. Així, s’han escrit 

factors tals com la convivència, el clima, el compromís amb el canvi, el treball 

en equip… com a elements determinants (González, 1986; Ferreres i Molina, 

1995 citats a Murillo, 2002).  

8. Per tal que el centre canviï, el professorat també ha de canviar. Les estratègies 

de desenvolupament personal i formació del professorat es consideren les més 

adequades per aconseguir-ho. (Marcelo, 1994; Colectivo el Molino,1995 

citats a Murillo, 2002). 

9. L’equip directiu juga un paper essencial en els processos de millora. La seva 

tasca de lideratge de la comunitat escolar és un factor clau (Tejada i Montero, 

1990; Coronel, 1992 citats a Murillo, 2002). 

10. Altres protagonistes dels programes de millora són l’alumnat i les 

famílies.  No obstant això, tot i que la seva implicació és un element 

fonamental en aquest procés, la seva consecució es planteja més com un repte 

futur que com una realitat. (Rivas,1993; Colectivo el Molino, 1995; Muñoz-

Repiso et al., 2000 citats a Murillo, 2002).  

Aquest moviment ha tengut certes crítiques, però, és amb la crítica sana  pot aconseguir-

se un debat dialèctic finalitat del qual és avançar. Ens quedem amb la idea que “la millora 

de l’escola és possible i desitjable, i per això, el repte és doble: posar en marxa processos 

de canvi que optimitzin els nivells de qualitat i equitat dels nostres centres educatius i 

analitzar i reflexionar sobre aquests processos de canvi per ajudar a altres experiències a 

visualitzar les pedres abans de travelar amb elles.”. Murillo (2002, p. 51). 
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3.2 Canvi, millora, reforma i innovació 

Canvi 

És el terme més genèric d’aquests quatre conceptes i són molts els autors que en parlen. 

Així, Michael Fullan (citat a Murillo, 2002), parla del “problema del significat”, ja que, 

hi ha una carència d’una única interpretació del terme, a falta d’una idea coherent i clara 

d’allò que és un canvi educatiu, com es produeix i quina és la seva finalitat. 

A continuació trobarem definicions de canvi d’autors diferents:  

• “Podem entendre el canvi com qualsevol modificació no evolutiva que se 

produeix en una realitat educativa caracteritzat per la intencionalitat, la 

deliberació i la voluntarietat.”  (Tejada, 2004, p.7)  

• “Les modificacions que es donen a una realitat concreta podem qualificar-les de 

canvi, en la mesura en què alteren la situació i generen respostes diferents a les 

existents”. (Joaquín Gairín, 2009, p.21)  

• “S’entén canvi educatiu com a concepte global que en comprèn altres de més 

concrets, tals com innovació, reforma, millora, renovació o desenvolupament. Per 

tant, estam parlant de qualsevol modificació de realitat educativa, 

independentment de la seva finalitat, amplitud, profunditat, etc”. (Hoyle, 1975; 

Smith, 1984; González Escudero, 1987 citat a Murillo, 2002, p.16). 

• “La paraula canvi apareix associada a un concepte de caràcter general que es 

refereix a qualsevol modificació de la realitat educativa i que pot concebre's com 

a procés i resultat, com una cosa deliberada o espontani, que pot ocórrer tant en 

àmbits macro com micro..” (Murillo, 2002, p.17). 

Morrish (1978) exposa quatre direccions de canvi que podem observar en el gràfic 

següent: 



7 

 

 

Figura 1. Les quatre direccions de canvi (Morrish, 1978) 

 

Millora 

El concepte millora educativa ha anat cobrant importància en els darrers anys i ha cobrat 

un significat i sentit propi. Segons Murillo (2002), aquest concepte està carregat d’un 

simbolisme ideològic i s’ha de situar en el centre educatiu en el seu conjunt.  Vegem-ne 

unes definicions:  

• “La millora educativa és un esforç sistemàtic i continu dirigit a canviar les 

condicions d'aprenentatge i altres condicions internes associades en una o més 

escoles, amb la finalitat última d'aconseguir les metes educatives més 

eficaçment”. (Van Velzen et al., 1985 citat a Murillo, 2002, p.20). 

• “La millora escolar és un enfocament per al canvi educatiu que augmenta els 

assoliments dels estudiants, a més d’enfortir la capacitat de l’escola per tal de 

gestionar el canvi”. (Hopkins, Ainscow i West, 1994 citat a Murillo, 2002, p.21). 
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• “La finalitat última de la millora escolar ha de ser un increment en el progrés de 

tots els alumnes, tant en el rendiment com en el desenvolupament social, afectiu i 

moral” (Stoll i Fink, 1999 citat a Murillo, 2002, p.22). 

• “Entenem per millora de l'escola un canvi planificat i sistemàtic, coordinat i 

assumit pel centre educatiu que cerca incrementar la qualitat del centre mitjançant 

una modificació tant dels processos d'ensenyament i aprenentatge com de 

l'organització del centre” (Murillo, 2002, p.22). 

• “Parlarem de millora quan el canvi promogut incorpori unes respostes més 

acceptables que les existents respecte als valors o prioritats que s’hagin 

establert. Parlarem de millora quan hi hagi canvis positius o millores en la 

mesura que ens permetin avançar en plantejaments del centre com puguin ser 

l’atenció a la diversitat o el desenvolupament d’aprenentatges més 

significatius.” (Gairín, 2009, p.22). 

 

Per tant, podem dir que la millora de l’escola és un canvi educatiu amb les següents 

condicions (Hopkins i Lagerweij, 1997 citat a Murillo, 2002): 

• L’escola és el centre del canvi. 

• Existeix un plantejament sistemàtic: planificació i organització. 

• S’ha de basar en les condicions internes de l’escola. 

• Les metes educatives s’aconsegueixen de manera més eficaç. 

• És necessària una perspectiva multi-nivell. 

 

Reforma  

La reforma sorgeix, segons Gairín (2009), dels intents de dur a terme modificacions 

estructurals del sistema educatiu com a resposta a canvis que es consideren necessaris. 

En el cas de la reforma és el sistema educatiu que provoca el canvi a arran d’una pressió 

exterior.  
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També són molts els autors que defineixen el concepte:  

• Tota innovació educativa que fa referència a la iniciació, posada en marxa o 

supressió de polítiques destinades a canviar el “producte social” del procés 

educatiu conforme a determinades prioritats ideològiques, econòmiques i 

polítiques. (Beck i Arthur, 1991 citat a Murillo, 2002, p.19). 

• Aquell canvi en el sistema educatiu, intencional i profund, que respon a una 

política educativa determinada i que es produeix amb intenció de perdurar; que ha 

emanat de l'Estat o d'alguna autoritat educativa regional amb competències plenes 

en matèria educativa i s'ha reflectit en alguna normativa d'ordre superior. 

(Eurydice, 1997 citat a Murillo, 2002, p.19).  

• Una manera especial de canvi, que implica una estratègia planificada per a la 

modificació de certs aspectes del sistema d'educació en un país, conformement a 

un conjunt de necessitats, de resultats específics, de mitjans i de mètodes adequats. 

(Sack, 1981 citat a Tejada, 2004, p.8). 

Com diu Tejada (2004), en conclusió, podem dir que una reforma fa referència a canvis 

estructurals, en la línia de transformació global del sistema educatiu per adaptar-se a uns 

nous objectius i estructures sociopolítiques, econòmiques i culturals.  

No tota reforma té èxit, ja que al moure’s per imperatius econòmics i socials, en moltes 

ocasions, com diu Carbonell (2001), es generen unes expectatives tan altes que s’espera 

que aquestes reformes siguin la salvació de totes les demandes, carències i disfuncions 

socials. Aquesta il·lusió és, precisament, un dels motius del seu fracàs. 

En relació a les reformes, podem parlar de les seves paradoxes, especialment de tres 

(Carbonell, 2001): 

1. Molts de governs són conscients que haurien d’emprendre grans reformes 

educatives però davant la seva impossibilitat recorren a reformes parcials de 

caràcter estructural, administratiu, curricular o metodològic que es troben 

condicionades i supeditades a contextos macroeconòmics i socials que sovint les 

paralitzen i les ofeguen. 
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2. Les reformes les lideren i les executen persones que han d’obrir nous horitzons i 

estratègies de futur amb visions i cultures educatives del passat, que es defensen i 

fins i tot s’idealitzen perquè són les úniques que coneixen i que en el seu dia 

oferiren oportunitats d’estudi i de promoció.  

3. Les reformes tracten d’introduir noves idees en el sistema educatiu, però, quan 

arriben a generalitzar-se a tota la població escolar, aquelles idees ja han envellit, 

pel fet que transcorre molt de temps entre els primers projectes i la posada en 

pràctica. 

Finalment, i com a conclusió de les reformes, cal dir que no s’ha de caure en 

polaritzacions com pensar que les reformes són la salvació dels problemes educatius, tot 

i disposar de tots els recursos, o com pensar que són la causa de tots els mals i fracassos, 

perquè tampoc és així.  

Innovació  

Com ja he esmentat a la justificació d’aquest treball, no podem concebre l’educació sense 

tenir en compte el concepte d’innovació educativa. Avui dia és un concepte del qual se’n 

parla molt, però, què és i què entenem per innovació educativa?  

La innovació educativa sorgeix, tal com diu Carbonell (2010), de la renovació i del 

repensar el sentit de l’escola per tal que els éssers humans rebin un aprenentatge sòlid  que 

els permeti fer front d’una manera crítica i autònoma als canvis accelerats que pateix la 

societat d’avui dia. En aquest sentit, l’educació adquireix nous significats, els quals s’han 

d’adaptar a la nostra societat. Tal com diu Gairín (2009, p.21):  

Una societat en canvi permanent que exigeix processos i organitzacions adaptables, que 

revisen les seves maneres d’actuar d’acord amb les canviants necessitats de l’entorn. El 

canvi es planteja així com una necessitat generalitzada i com a resultat que la societat 

canvia, les organitzacions canvien i les persones, les seves relacions i les seves accions i 

resultats necessiten canviar. 

En relació al paràgraf anterior, la realitat educativa, segons Tejada (2004), no ha de 

sostreure’s de la dinàmica que imposen els canvis que s’estableixen en els distints 

dominis: culturals, científics, tecnològics, sociolaborals… L’autor exposa que l’escola no 
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ho ha de fer pel fet que ha d’harmonitzar les seves actuacions a les canviants exigències 

socials i respondre a les pressions socials i també individuals. 

Per tant, què entenem per innovació educativa? Hi ha molts autors que defineixen aquest 

concepte: 

• Es defineix la innovació com una sèrie d'intervencions, decisions i processos, amb 

cert grau d'intencionalitat i sistematització, que tracten de modificar actituds, 

idees, cultures, continguts, models i pràctiques pedagògiques. I, al seu torn, 

d'introduir, en una línia renovadora, nous projectes i programes, materials 

curriculars, estratègies d'ensenyament i aprenentatge, models didàctics i una altra 

forma d'organitzar i gestionar el currículum, el centre i la dinàmica de l'aula. 

(Carbonell, 2001, p.17). 

• Acció que comporta la introducció d'una cosa nova en el sistema educatiu, 

modificant la seva estructura i operacions de tal manera que resulten millorats els 

seus productes educatius. (Marín i Rivas, 1984 citat a Tejada, 2004, p.9). 

• Canvi intern a l'escola que afecta a les idees, a les pràctiques i a les estratègies, a 

la pròpia direcció del canvi, a les funcions dels individus que participen. 

(Estebaranz, 1994 citat a Tejada, 2004, p.9). 

• Procés de canvi que pretén alterar idees, concepcions, metes, continguts i 

pràctiques escolars en alguna direcció renovadora de l'existent. (González i 

Escudero, 1987 citat a Murillo, 2002, p.17). 

• Conjunt d'idees, processos i estratègies, més o menys sistematitzats, mitjançant 

les quals es tracta d'introduir i provocar canvis en les pràctiques educatives 

vigents. (Carbonell, 2001, p.11). 

Després de llegir les definicions anteriors podem extreure una sèrie de conclusions:  

❖ No és una activitat puntual, sinó que és un procés llarg. 

❖ El seu propòsit és alterar la realitat vigent. 

❖ Té un component ideològic, cognitiu, ètic i afectiu.  

❖ No s’ha de confondre amb el concepte modernitzar 
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❖ Innovació com a procés i no només com a lloc d’arribada.  

❖ Innovació és canvi, però no qualsevol canvi és innovació. 

Jaume Carbonell (2001) exposa al seu llibre “La aventura de innovar. El cambio en la 

escuela” la teoria de La innovació o metàfora del llarg riu agitat, on explica que les 

innovacions no s’ocupen tant del resultat final, sinó que s’ocupen més de petits resultats 

que es van encadenant. L’autor parla metafòricament i diu que s’ha de caminar i trobar 

coses pel camí. 

En aquesta teoria parla també de la lentitud d’aquest procés i de la no linealitat, per això 

compara la innovació educativa amb un “llarg riu accidentat d’aigües manses que s’agiten 

de cop, amb cabdals que tan aviat es desborden incontroladament com es dessequen, amb 

meandres que s’allarguen i estrenyen, amb molts bots i sobresalts i, per suposat, amb uns 

quants afluents per la dreta i per l’esquerra” (Carbonell, 2001, p.24). Alguna cosa 

pareguda passa amb els processos d’innovació si pensem amb aquesta metàfora. 

També existeixen paradoxes si parlam d’innovació (Carbonell, 2001): 

1. En principi existeix un cert consens en admetre que els canvis requereixen temps 

i els seus efectes es perceben a llarg termini, però en la pràctica, s’imposa una 

pressió que exigeix respostes de xoc i solucions parcials que atenen només a la 

immediatesa, sense perspectiva de futur.  

2. Resulta difícil establir criteris de valoració i avaluació suficientment rigorosos i 

consensuats sobre l’èxit o el fracàs de les innovacions, sobre els seus avanços o 

retrocessos. No sempre és fàcil detectar si una innovació suposa un avanç o un 

retrocés o si les coses segueixen igual que abans. Per això es diu que els efectes 

de les innovacions no només s’han d’analitzar dins la institució escolar sinó en els 

itineraris personals, formatius i laborals dels estudiants després del seu període 

escolar i al llarg de la seva vida. 

Carbonell (2001) diu que cal aprofundir amb el concepte d’innovació per poder distingir 

entre un enfocament conservador de la innovació educativa i un altre de progressista, així 

distingeix aquests dos models amb les següents característiques: 
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INNOVACIÓ EDUCATIVA 

Enfocament conservador Enfocament progresista 

1. Rendiment-producte 

2. Competitivitat 

3. Homogenització 

4. Èmfasi en la privatització 

5. Cultura essencialista 

6. Escola-empresa 

7. Simplificació 

8. Autocomplacència 

9. Desigualtat 

10. Especialització 

1. Procés 

2. Col·laboració 

3. Diversitat 

4. Èmfasi en allò públic 

5. Cultura crítica i qüestionadora 

6. Escola-comunitat 

7. Complexitat 

8. Utopia 

9. Igualtat 

10. Globalització 

Taula 1. Enfocaments de la innovación educativa. Carbonell (2001) 

✓ Què podem fer per impulsar la innovació? 

Tal com diu Carbonell (2001), la força principal impulsora de canvi són els mestres que 

fan feina de manera coordinada i cooperativa en els centres i que es comprometen a 

enfortir la democràcia escolar, però coneixem més factors segons Carbonell (2000), 

Teixidor i Vilalta (s.f.),  Zabalza (2000) i Santos (2010)  que afavoreixen i promouen la 

innovació:  

Del centre: 

• Equips docents sòlids: equips que siguin estables (mínimament), que estiguin 

oberts al canvi i a compartir, amb voluntat de millora i compromesos amb l’escola, 

ja que, en general, la innovació arrela allà on hi ha un equip docent amb les 

característiques anteriors. A més, entre els docents hi ha d’haver un ambient 

participatiu, d’implicació, treball en equip amb actitud integradora (de mirades 

distintes, de formes d’actuar diferents…). 

• Equip directiu proactiu i capaç de delegar: els equips directius tenen una idea 

clara de com ha de ser l’escola i cap a on volen anar. Equips directius facilitadors 
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d’accions, que comparteixin la idea que les persones han d’estar a gust al centre i 

s’han de sentir reconegudes. Saben que cada un dels membres ha de prendre 

consciència que compta amb l’equip i que aporta alguna cosa. També saben que 

hi ha d’haver un equilibri per part de l’equip directiu entre l’exigència de la 

implicació i participació dels docents i l’acceptació de les diferències de ritmes i 

compromís.  

• Clima de benestar al centre: això requereix un sentiment de confiança en l’altre, 

sentiment de pertinença al grup, cura de relacions personals (pla d’acollida a altres 

mestres, famílies, infants…). L’humor i la ironia són ingredients necessaris per 

desdramatitzar i desactivar situacions conflictives i obrin possibilitats per tal que 

el treball col·laboratiu sigui més creatiu, relaxat i, fins i tot, divertit. Suposant que 

tot això no està renyit amb la serietat.  

• Xarxes d’intercanvi i cooperació: la innovació requereix una bona organització 

del temps que permeti la comunicació, l’intercanvi i el treball en equip 

• Recursos: la manca de recursos dificulta el desenvolupament de les innovacions.  

 

Personals: 

• Actitud oberta: interès a conèixer i ampliar les experiències educatives. 

• Actitud compromesa: deixar de fer les coses per obligació i fer-ho perquè creiem 

amb el nostre potencial i fer el possible per arribar a una meta,  

• Actitud col·laboradora: estar dispost a treballar conjuntament amb altres 

persones en tasques comunes. 

• Actitud entusiasta: fer les coses perquè ens captiven i ens commouen. No perdre 

la il·lusió en fer les coses.  

• Assertivitat: saber dir el que penses respectant en tot moment els altres.  

• Autocrítica i avaluació: s’han de crear oportunitats i possibilitats per tal que les 

innovacions puguin ser reflexionades amb profunditat i avaluades amb rigor. 

D’aquí la importància del debat intern i extern, del contrast comparatiu i d’un 
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seguiment, valoració i avaluació sostinguts que permetin detectar els resultats que 

es van obtenint, els avanços i retrocessos i les distintes variables que conflueixen 

en la innovació.  

Institucionals: 

• Autonomia dels centres: cal establir un marc que garanteixi la llibertat d’acció, 

fet necessari per tal que la innovació pugui néixer i subsistir. Tot això sense deixar 

de banda una supervisió o un control, que permeti mantenir les línies bàsiques del 

projecte formatiu amb el qual la institució i els professors estan compromesos.  

• Promoció de la formació permanent als centres: cal considerar la formació com 

un eix central de l’aprenentatge col·lectiu. La formació pot prendre distintes 

modalitats, que són consensuades en el centre, segons les necessitats individuals 

o col·lectives, però sempre amb la mirada posada cap a la millora. Són molts els 

docents que consideren que la formació permanent els ha d’acompanyar tota la 

vida, ja que sempre existeix alguna cosa per millorar o per descobrir.  

• Suport i reconeixement dels esforços de millora. 

• Avaluacions externes. 

 

✓ Perquè no es produeix la innovació? 

Hem parlat dels factors que afavoreixen el canvi, però també hi ha factors que el 

dificulten, ja que les resistències al canvi són permanents. En coneixem algunes:  

Individuals: 

• Pessimisme i malestar docent: docents que mostren el seu descontentament i 

cansament perquè se senten aclaparats davant la complexitat dels nous rols i 

tasques, i davant la naturalesa canviant del coneixement i l’educació que han de 

desenvolupar en unes condicions difícils i/o desconegudes. Tot això genera unes 

conductes derrotistes en els docents que no volen escoltar ni saber res 

d’innovacions.  
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• Resistències i rutines: per part d’alguns docents es poden apreciar actituds, 

comportaments, mètodes i continguts d’ensenyament que retxen l’antipedagogia 

i la mínima qualitat d’ensenyament i responsabilitat docent, però que es 

justifiquen i, fins i tot, es protegeixen.  

• La ignorància. 

• Individualisme i corporativisme: són unes característiques que constitueixen la 

versió més negativa de l’aïllament, la llibertat de càtedra o la consciència i 

autonomia, en contraposició a la individualitat que es relaciona amb la formació 

d’un criteri i judici propi i amb el treball independent i autònom, susceptible de 

confluir en el col·lectiu i enriquir-lo. També es pot parlar del corporativisme de 

petits grups dins de la institució escolar que rivalitzen i s’enfronten entre si per a 

una obtenció de més recursos i privilegis.  

• Rigidesa: quan més rígida i inflexible sigui una postura, ja sigui per raons de tipus 

doctrinal, tècnica o professional, més difícil es fa arribar a un consens i manco 

facilita un desenvolupament col·lectiu de la innovació.  

• Inseguretat. 

• Reacció negativa davant la pressió o control. 

• La preeminència de la intuïció sobre el coneixement. 

De la dinàmica del centre, del grup docent: 

• Manca de planificació i coordinació. 

• Enfrontaments, inèrcies i tensions no resoltes. Dinàmiques i comunicació 

dolentes. 

• Les rutines i el corporativisme: pels mateixos motius explicats a l’apartat 

anterior.  

• La rigidesa de l’organització i gestió de les escoles:  una escola no pot ser rígida, 

cal que sigui permeable. L’escola s’ha d’obrir les seves portes a una comunicació 

bidireccional que permeti conèixer el que succeeix al seu entorn i que faciliti les 



17 

 

col·laboracions i la recepció de les informacions crítiques que es produeixin sobre 

la seva manera d'estructurar-se i de funcionar. Si l'escola es tanca sobre si mateixa, 

si no té en compte el que succeeix fora d'ella, si no rep la retroalimentació-acció 

de sobre la seva forma d'intervenir, serà molt difícil que pugui superar les seves 

limitacions i modificar les seves línies d'acció.  

• El “doble currículum”: en algunes ocasions existeixen dues maneres de 

treballar, una per aprovar les proves requerides, més dur i menys innovador i un 

altre més autònom i innovador.  

• Les relacions jeràrquiques. 

• Cultura de la queixa contínua: aquesta cultura de la queixa i del lament sol fer 

tombar el bon viure del docent i sol ser destructora del compromís i de l’esforç. 

Abandonar la queixa no vol dir prescindir de la capacitat d’anàlisi. Quan 

comprenem el que succeeix podem adoptar una postura victimista i paralitzant o 

bé, des del reconeixement de la dificultat, rompre la tendència al fatalisme i obrir 

camins a l’esperança.  

Del sistema educatiu:  

• La saturació i fragmentació de l’oferta educativa: el consumisme ha arribat 

també a les escoles i existeix un mercat poderós i creixent, amb ofertes 

d’administracions i institucions públiques i d’empreses privades, que envaeixen 

diàriament els centres, fins i tot aquells que just tenen recursos i pressupost.  

• Efectes perversos de les reformes: moltes reformes neixen ja envellides i fallen 

en la seva conceptualització inicial del canvi i en la seva excessiva regulació i 

burocratització que condicionen enormement l’autonomia i la creativitat del 

professorat i, per tant, el desenvolupament de les innovacions.  

• Les aplicacions homogènies i descontextualitzades: aplicacions que no són 

flexibles, és a dir, no tenen en compte el context de cada escola. 

• Escassa inversió en l’actualització dels recursos humans i materials. 
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3.3 El paper del mestre dins un procés de canvi 

Segons Fullan i Hargreaves (citat a Félix Ángulo, 2002), gran part dels programes de 

desenvolupament professionals i de canvi educatiu plantegen els seus propòsits  com si 

haguessin de fer alguna cosa als docents i no fer alguna cosa amb ells o per ells, des de la 

seva pròpia iniciativa i autonomia personal, raó per la qual no solen recollir les seves 

necessitats reals. Per això, aquests autors proposen tenir en compte quatre aspectes en 

qualsevol intent de canvi professional:  

1. Els propòsits dels docents: els projectes han de connectar amb els propòsits dels 

docents, amb el seu coneixement, les seves teories, les seves concepcions i els 

seus propis fins. Tenir en compte la saviesa pràctica dels docents.  

2. El docent com a persona: els docents no són estàndards, són persones concretes 

i úniques que representen una vida amb unes fases que l’han feta arribar fins a un 

lloc i moment determinat. Això són factors que no es poden subestimar. 

3. El context de l’ensenyament: el context de l’escola determinarà els patrons 

d’actuació. No totes les estratègies són extrapolables ni generalitzables.  

4. Cap a la complexitat: s’ha de convertir l’escola en un lloc intel·lectual i 

personalment atraient i estimulant, tant pels docents com pels alumnes.  

Si tots aquests aspectes anomenats anteriorment es tenen en compte a l’hora de dur a 

terme alguna innovació, tal vegada, els canvis educatius tindran una mica més en compte 

als docents.  

Carbonell (2002) explica que el mestre ha de seguir els deu manaments de la innovació 

educativa: 

1. Mantendràs un equilibri entre les prioritats de desenvolupament de l’escola en la 

seva totalitat i el seu desenvolupament de l’autonomia personal i professional del 

professorat.  

2. El canvi educatiu depèn del que els professors fan i diuen, resulta tan senzill i tan 

complex com això.  
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3. Tota innovació ha d’anar acompanyada d’assessorament, reflexió, investigació, 

formació i avaluació. 

4. L’eficàcia de les innovacions depèn de la quantitat i qualitat de l’ajuda rebuda. 

5. No mataràs les innovacions amb discussions bizantines que no condueixen enlloc, 

amb burocratismes estèrils i amb una actitud pessimista que substitueixi la crítica 

constructiva i transformadora pel simple fet de la cultura de la queixa.  

6. Hauràs d’assumir que el risc, el dubte, la incertesa, el conflicte i el desacord són 

excel·lents fonts d’aprenentatge en qualsevol procés d’innovació. 

7. L’autèntic canvi és dolorosament lent i els resultats es detecten a mitjà o a llarg 

termini. 

8. La paraula clau és cooperació. No hi ha innovació si no hi ha un fort compromís 

en el diàleg, en la negociació i en els objectius i decisions compartides.  

9. Tractaràs de cercar sempre el sentit a les innovacions intentant establir ponts 

continus entre la teoria i la pràctica.  

10. Defensaràs les innovacions amb orgull i passió, i, fins i tot, amb una mica 

d’humor, per tal que siguin justament reconegudes. 

 

3.3.1 El propòsit moral dels docents 

Fa uns vint-i-cinc anys, Dan Lortie (citat a Fullan, 2003), va definir les recompenses 

psíquiques com la principal font de motivació i satisfacció entre els professors. Lortie va 

observar que 5.000 de 6.000 professors consideraven recompensa física cada vegada que 

han pogut arribar a un alumne o un grup d’alumnes i ells han après. La resposta dels altres 

fou el el respecte dels demés. 

Parker Palmer (citat a Michael Fullan, 2003) identifica el valor per ensenyar amb 

ensenyar amb profunda esperança, per això, Palmer fa una crida als professors per tal que 

revisin el seu propòsit moral quant a l’educació i proposa que es facin les següents 

preguntes:   
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• Per què vaig decidir ser professor? 

• Què represent com a professor? 

• Què aport a la meva feina? 

• Quin llegat puc deixar? 

• Què puc fer per dur un seguiment de mi mateix? 

Tal com diu Fullan (2003), es guanyaria molt si es valorés i es posés més èmfasi en el 

propòsit moral dels professors per canviar alguna cosa en la vida dels alumnes, tot i que 

això no és suficient.  

Podem dir que les propostes de Fullan i Hargreaves, els manaments de la innovació 

educativa de Carbonell i el propòsit moral de Palmer ens poden ajudar a fer un canvi de 

mirada a tots els docents. Un canvi de visió, o com anomena Muñoz-Repiso (2002): un 

canvi d’ulleres: un canvi en la forma de mirar que condueix a actuar, ampliar el camp de 

visió i a agusar la mirada.  

 

3.3.2   Ser un docent competent  

Després de fer aquest canvi de mirada, quina és la característica bàsica d’un docent de la 

qual parteixen totes les altres? El fet de ser competent, però què entenem nosaltres per 

“competent”? Doncs ser competent implica tenir la capacitat d’aprendre, identificar 

situacions problemàtiques i usar el que un sap per a resoldre i continuar aprenent. 

Són molts els autors que parlen de les competències docents, vegem-ne uns quants: 

➢ Perrenoud (citat a Tejada, 2009) cita les següents competències: 

• Organitzar i animar situacions d'aprenentatge 

• Gestionar la progressió dels aprenentatges 

• Elaborar i fer evolucionar dispositius de diferenciació 

• Implicar els alumnes en el seu aprenentatge i en el seu treball 

• Treballar en equip 
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• Participar en la gestió de l'escola 

• Informar i implicar els pares 

• Utilitzar les noves tecnologies 

• Afrontar els deures i els dilemes ètics de la professió. 

 

➢ Reforma Integral de la Educación Media Superior en México (citat a Tejada, 

2009): 

• Organitza la seva formació contínua al llarg de la seva trajectòria professional. 

• Domina i estructura els sabers per a facilitar experiències d'aprenentatge 

significatiu. 

• Planifica els processos d'ensenyament i d'aprenentatge atès l'enfocament per 

competències, i els situa en contextos disciplinessis, curriculars i socials amplis. 

• Porta a la pràctica processos d'ensenyament i d'aprenentatge de manera efectiva, 

creativa i innovadora al seu context institucional. 

• Avalua els processos d'ensenyament i d'aprenentatge amb un enfocament 

formatiu. 

• Construeix ambients per a l'aprenentatge autònom i col·laboratiu. 

• Contribueix a la generació d'un ambient que faciliti el desenvolupament sa i 

integral dels estudiants. 

• Participa en els projectes de millora contínua de la seva escola i dóna suport a la 

gestió institucional. 

 

➢ Zabalza (citat a Tejada, 2009) al·ludeix a 10 competències docents: 

• Planificar el procés ensenyament-aprenentatge. 
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• Seleccionar i preparar els continguts. 

• Oferir informacions i explicacions comprensibles i ben organitzades. 

• Maneig de les noves tecnologies. 

• Dissenyar metodologia i organitzar activitats. 

• Comunicar-se-relacionar-se amb els alumnes. 

• Tutoritzar. 

• Avaluar. 

• Reflexionar i investigar sobre l'ensenyament. 

• Identificar-se amb la institució i treballar en equip. 

 

➢ Rodríguez i altres (citat a Cano, 2005) distingeixen entre:  

• Competències interpersonals:  

o Comunicació 

o Treball en equip 

o Lideratge 

• Competències cognitives 

o Resolució de problemes 

o Pensament crític 

o Raonament quotidià 

o Creativitat 

• Competències instrumentals: 

o Gestió 

o Instruments (idiomes, TIC, doucumentació…) 
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3.3.3    La importància de la formació contínua dels docents 

Sabem que la formació dels docents és molt important. La formació pot entendre's com 

un procés de desenvolupament i d'estructuració de la persona que es duu a terme sota el 

doble efecte d'una maduració interna i de possibilitats d'aprenentatge, d'experiències dels 

subjectes.  

Tot i que aquest concepte s’associa altres coses, en la majoria dels casos s'associa amb el 

de desenvolupament personal: "el procés de desenvolupament que segueix el subjecte 

humà fins a aconseguir un estat de 'plenitud' personal" (Zabalza, 1990 citat a Marcelo, 

1994, p.5) o bé "La formació, des de la didàctica, fa referència al procés que segueix 

l'individu en la cerca de la seva identitat plena d'acord a uns principis o realitat 

sociocultural"(González Soto, 1989 citat a Marcelo, 1994, p.5). També, des del punt de 

vista de Ferri, "Formar-se no pot ser més que un treball sobre si mateix, lliurement 

imaginat, desitjat i perseguit, realitzat a través de mitjans que s'ofereixen o que un mateix 

es procura" (Ferri, 1991 citat a Marcelo, 1994, p.5). 

Però el component personal de la formació no ha de portar-nos a pensar que aquesta es 

realitza únicament de forma autònoma. Debesse (citat a Marcelo, 1994) distingeix entre 

autoformació, heteroformació i interformació. L'autoformació és una formació en la qual 

l'individu participa de forma independent i tenint sota el seu propi control els objectius, 

els processos, els instruments, i els resultats de la pròpia formació. La heteroformació és 

una formació que s'organitza i desenvolupa "des de fora", per especialistes sense que es 

vegi compromesa la personalitat del subjecte que participa. Finalment, la interformació 

es defineix com "l'acció educativa que s'exerceix entre els futurs ensenyants o entre 

mestres en trànsit d'actualització de coneixements...i que troba un suport d'excepció en el 

treball de l'equip pedagògic', tal com avui li ho concep per a la formació del demà" 

(Debesse, 1982 citat a Marcelo, 1994, p.5). 

Entesa com a tal, la formació del professorat representa una trobada entre persones 

adultes, una interacció entre formador i format, amb una intenció de canvi, desenvolupada 

en un context organitzat i institucional més o menys delimitat. Per a definir-ho amb les 

pròpies paraules de Berbaum (citat a Marcelo, 1994), podríem destacar que "es dirà acció 

de formació a aquella que el canvi s'aconsegueix a través d'una intervenció a la qual es 
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consagra un temps determinat, per la qual hi ha participació conscient del format, en la 

qual existeix voluntat explícita alhora del format i del formador d'aconseguir un objectiu 

explicitat".  

Tal com diu Marqués (2000), no només existeix un model de formació del professorat 

centrat en un únic aspecte. Aquí en cita uns quants:  

• L'adquisició de coneixements: sobre les seves assignatura, sobre didàctica... 

• El desenvolupament d'habilitats relacionades amb el rendiment didàctic. 

• El desenvolupament integral del professorat, el seu autoconcepte... 

• La recerca a l'aula, buscant contínuament noves solucions als problemes que 

presenta cada context educatiu. Es busca la reflexió sobre la pràctica docent, i 

s'utilitzen tècniques de recerca-acció. 

Tots aquests aspectes són importants, però el que parla del desenvolupament integral del 

professorat és un dels més importants per començar totes les altres formacions. Parlam 

doncs de l’educació emocional dels docents.  

Alzina (2005) defineix el concepte d’educació emocional com un procés educatiu, 

continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de les competències 

emocionals com a element essencial del desenvolupament integral de la persona, a fi de 

capacitar-la per a la vida. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i 

social. 

Com que aquest treball està molt relacionat amb les emocions que sent el professorat, no 

és de demés parlar d’aquest tema.  

o La competència emocional 

Segons Alzina (2005), els objectius generals de l'educació emocional poden resumir-se 

en els següents termes: adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions; 

identificar les emocions dels altres; desenvolupar l'habilitat per a regular les pròpies 

emocions; prevenir els efectes nocius de les emocions negatives; desenvolupar l'habilitat 
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per a generar emocions positives; desenvolupar l'habilitat d’automotivar-se; adoptar una 

actitud positiva davant la vida; aprendre a fluir, etc.  

Alzina (2005) parla d’algunes competències emocionals: 

• Dominar el marc conceptual de les emocions: inclouria el concepte d'emoció, els 

fenòmens afectius (emoció, sentiment, afecte, estat d'ànim, pertorbacions 

emocionals, etc.), tipus d'emocions (emocions positives i negatives, emocions 

bàsiques i derivades, emocions ambigües, emocions estètiques, etc.). Conèixer les 

característiques (causes, predisposició a l'acció, estratègies de regulació, 

competències d'afrontament, etc.) de les emocions principals: por, ira, ansietat, 

tristesa, vergonya, aversió, alegria, amor, humor, felicitat, etc. 

• Consciència emocional: consisteix a conèixer les pròpies emocions i les emocions 

dels altres. 

• La regulació de les emocions: La tolerància a la frustració, el maneig de la ira, la 

capacitat per a retardar gratificacions, les habilitats d'afrontament en situacions de 

risc (inducció al consum de drogues, violència, etc.), el desenvolupament de 

l'empatia, etc., són components importants de l'habilitat d'autoregulació. Algunes 

tècniques concretes són: diàleg intern, control de l'estrès, etc. 

• La motivació: està íntimament relacionada amb l'emoció. El terme motivació 

prové de l'arrel llatina movere (moure); igual que emoció (de ex-movere, moure 

cap a fora). La porta de la motivació cal buscar-la a través de l'emoció. A través 

d'aquesta via es pot arribar a l'automotivació , que se situa en l'extrem oposat de 

l'avorriment, i que obre un camí cap a l'activitat productiva per pròpia voluntat i 

autonomia personal. Aquest és un dels reptes de futur de l'educació. 

• Les habilitats socioemocionals: constitueixen un conjunt de competències que 

faciliten les relacions interpersonals. Les relacions socials estan entreteixides 

d'emocions. L'escolta i la capacitat d'empatia obren la porta a actituds pro-socials. 

Alzina (2005) afirma que el desenvolupament de competències emocionals de forma 

intencional i sistemàtica està, en general, bastant absent en els programes de formació de 
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mestres, la qual cosa sembla una paradoxa. L’autor considera així que la formació inicial 

hauria de dotar d'un bagatge sòlid en matèria d'emocions i sobretot en competències 

emocionals. Això per diverses raons: com a aspecte essencial del desenvolupament 

professional del mestre i per extensió per a potenciar el desenvolupament en l'alumnat, ja 

que com diuen González, Aranda i Berrocal  (2010), les nostres escoles ja no és suficient 

aconseguir un bon rendiment de l'alumnat, l'èxit del professorat queda també vinculat a 

desenvolupar persones integrades en la societat, amb eines socials i emocionals que els 

permetin afrontar els desafiaments de la vida quotidiana, i per tal que això sigui possible, 

el professorat ha d’estar format emocionalment.  

En conclusió, la formació del professorat cal que sigui contínua i permanent, tenint en 

compte que la formació pot ser de diversos tipus, com hem esmentat abans. No hem de 

caure en la falsa idea que la formació és exclusiva per adquirir coneixements teòrics sobre 

temes concrets, sinó que també hi ha formació que requereix més pràctica i deixa de banda 

el concepte de formació docent tal com s’entén avui dia. Per tot això pensem que la 

formació emocional és cabdal per poder dur endavant tots els altres tipus de formació, i 

que només a partir d’una bona educació emocional dels docents, les innovacions poden 

tenir futur.  

3.4 El paper de l’equip directiu dins un procés de canvi 

“Si introduïm dins una bossa de plàstic una poma i uns quants caquis, podrem observar 

que, al cap de poc temps, aquests han madurat per l’influx de les feromones que posseeix 

la poma”. (Santos, 2009, p.49). Així és com considera Santos (2009) que ha de ser la 

influència que exerceix la direcció escolar en la comunitat educativa: una influència que, 

quasi sense notar-se, en silencia i de manera senzilla i constant, ajuda a madurar a qui es 

troben al seu voltant.  

Segons Moreno i Estepa (2010), el paper que juguen els directors de centres educatius en 

els processos i resultats de les accions innovadores que emprenen és molt important.  Amb 

la seva actitud i implicació poden contribuir al major dels èxits, però també al més rotund 

dels fracassos. En paraules de Fullan (citat a Moreno i Estepa, 2010), els dos majors errors 

d'un líder són la indecisió en els moments que cal prendre decisions de forma urgent, i la 

certesa que tenen la raó en temps de complexitat com els actuals. 
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Moreno i Estepa (2010), afirmen que parlar d'innovacions educatives suposa parlar de 

lideratge, atès que com assenyala Hopkins (citat a Moreno i Estepa, 2010, p.4): 

 El lideratge arriba a determinar de manera important els resultats d'aprenentatge. Pot 

ser que els centres comptin amb bons docents, però sense un lideratge clar, resulta més 

difícil aconseguir bons resultats, atès que el director és el millor posicionat dins dels 

centres educatius per a facilitar les condicions idònies que afavoreixin el treball del 

professorat i, al seu torn, aquest tingui l'impacte desitjat. 

Tal com diuen Moreno i Estepa (2010), en les innovacions exitoses, els directius dels 

centres s'impliquen en els processos i contribueixen al fet que l'escola s'obri a altres 

centres i al fet que es configuri un model de treball en xarxa per a aconseguir una millora 

real. Parlem de líders amb mentalitat oberta, optimistes i conscients del que fan. Com 

plantegen Higham, Hopkins i Matthews (citats a Moreno i Estepa, 2010), es tracta de 

desenvolupar un lideratge sistèmic, que transcendeixi l'espai escolar per a incidir en el 

sistema educatiu en el seu conjunt. En definitiva, desenvolupar un lideratge que suposi 

força de canvi, millora i que es recolzi en noves formes de col·laboració institucional. 

Si parlam de lideratge escolar, cal que ens fem enfora de la concepció que el líder és sols 

una persona, ja que com diuen Hargreaves i Fullan (citats a Botía, 2015, p. 23):  

Encara tenim massa fe en els líders com a salvadors heroics individuals en lloc de comunitats de líders 

que treballen junts de manera efectiva i amb el temps aprofiten el treball de cadascun. [...] És el 

lideratge orientat a desenvolupar el capital professional dels docents: com a individus, com a equips 

i com a professió. 

Podem parlar així del concepte “lideratge pedagògic”. Bolívar (2015) explica que si la 

intenció de les escoles és millorar el lideratge (organització) seria contradictori que 

depengués tot d’una persona, per moltes qualitats que aquest pogués tenir. Per això, 

com bé explica l’autor, es requereix passar del líder formal a un lideratge compartit o 

distribuït, ja que, si del que es tracta és de créixer com a grup, no pot dependre d'una 

sola persona. Així, directius i professorat han de col·laborar per a resoldre els 

problemes conjuntament, assumint la responsabilitat dels èxits i posant els mitjans per 

a capacitar-se en el seu assoliment. “En cas contrari, no serà sostenible en el temps. Per 
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això, el lideratge requereix la redistribució de poder i autoritat en tot el personal, la qual 

cosa inclou la comunitat educativa.” (Bolívar, 2015, p.24). 

Sentim parlar també del lideratge compartit o distribuït. Tal com diu E de Cas 

Catalunya (2013, p.24):  

“Una aliança sempre ha d’estar basada en la confiança mútua i en el lideratge compartit al llarg del 

procés. Teixir relacions personals i de confiança, que es basen en la maduresa humana dels 

mateixos líders, és determinant per dur a terme experiències de lideratge distribuït. Aquest és un 

element que se’ns revela clau per a la implementació de processos de lideratge per a l’aprenentatge 

en els seus diferents nivells «micro» (centrat en els aspectes clau de l’aprenentatge), «meso» (amb 

les xarxes i els clústers) i «macro» (amb les polítiques educatives).” 

Puente (2016) també parla del lideratge distribuït dient que si la millora dels centres 

educatius passa per avançar en el lideratge distribuït, encara hi ha recorregut a fer. Així, 

l’autor parla de la necessitat d’enfortir la capacitat de lideratge reforçant els equips 

docents i el treball en equip, tot articulant les seves responsabilitats amb l’equip 

directiu. 

 

3.5 El paper de les famílies dins un procés de canvi 

Sabem que, tal com diu Carbonell (2009), els dos contextos més importants per a un 

desenvolupament integral de qualsevol ésser humà són la família i el centre educatiu, que, 

junt amb els seus iguals, seran determinants en el desenvolupament integral posterior. La 

influència d’ambdós contextos serà fonamental i augmentarà si entre els dos s’estableixen 

relacions cordials, fluïdes, complementàries i constructives. Per tot això, cal que les 

famílies puguin sentir-se còmodes per integrar-se i participar en els processos d’innovació 

que viuen les escoles dels seus fills.  

Carbonell (2001) explica que la participació de les famílies es pot estendre a la resta de 

la comunitat i provocar una nova dinàmica més democràtica i innovadora. Elejabeitia i 

Fernández de Castro (citats a Carbonell, 2001) subratllen la caducitat de les formes 

estamentals i corporatives que tenen tendència a defensar interessos particulars – en 

aquest cas els deus seus fills- que són incompatibles amb l’interès públic que afecta a tota 
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la ciutadania. Per això, aquests autors reivindiquen la participació de les famílies, no com 

a tals, sinó com a ciutadans i ciutadanes. Això ens recorda que l’escola és de la comunitat, 

tal com diu Carbonell (2001), i que, aquesta, té el dret a participar i a intervenir en el 

servei públic d’ensenyament.  

D’aquesta manera, Carbonell (2001) creu important establir maneres cooperatives de 

comunicació entre l’escola i la comunitat per involucrar-la en els reptes democràtics del 

canvi i la innovació a través d’un ampli repertori d’activitats de formació, voluntariat i 

col·laboració amb l’escola. Aquests conjunts de col·laboració de la ciutadania són 

nombrosos, i, tot i que solen ser puntuals, també existeixen propostes i experiències on 

aquestes activitats s’ajunten a un projecte innovador amb un cert grau d’organització i 

coherència. Carbonell (2001) parla de quatre experiències:  

1. Els cercles de cultura i els consells escolars: cercles on tota la ciutadania pot 

dialogar i debatre per intervenir en la construcció d’una escola diferent. 

2. Les comunitats d’aprenentatge: es plantegen com a objectiu l’assoliment d’una 

educació integradora, permanent i altament participativa. Es reclama la 

col·laboració de famílies i altres membres de la comunitat per discutir entre 

tots l’escola somniada i, a partir d’aquí, establir prioritats i iniciatives. 

  

3. El pressupost participatiu: propostes que la ciutadania fa en referència a la 

distribució dels diners públics dedicats a l’ensenyament. 

  

4. La ciutat educadora: aconseguir la transferència i l’ús de la cultura escolar en 

la vida quotidiana durant la infancia i en el transcurs de la vida adulta i, al 

mateix temps, la incorporació de l’experiència vivencial i cultural de l’entorn 

a l’escola. 
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4 Disseny metodològic 

4.1 Metodologia qualitativa 

Per dur a terme aquest treball faré servir aquesta metodologia perquè és la que s’adapta 

més al treball que vull realitzar, ja que partint dels meus interrogants faré un estudi 

exhaustiu de caràcter biogràfic per sobre quin és el procés personal que passen els docents 

a l’hora de fer un canvi de metodologia per conèixer i comprendre una realitat existent i 

després analitzar els resultats amb la finalitat d’informar i crear un decàleg amb 

objectivitat, claredat i precisió en relació als resultats. Per fer aquest estudi m’aproximaré 

a docents que estan relacionats d’una manera o d’una altra amb la innovació i aquests 

m’oferiran informació sobre les seves experiències, opinions o valors, d’aquesta manera 

escoltaré les seves veus, fent així, que el treball tengui un caire interpretatiu. Tal com diu 

Sabaté (2006, p.310):   

Aquesta perspectiva posa el seu interès en la descripció dels fets observats per interpretar-los i 

comprendre’ls en el context global en el qual es produeixen, amb la finalitat d’explicar els 

fenòmens. Alguns dels seus atributs són centrar l’atenció en el procés, el descobriment, la connexió 

amb les dades, l’holisme, el naturalisme, entre altres. 

Pérez Serrano (1994) (citat a Torres, 2006) defensa la idea que la metodologia qualitativa 

ens permet una millor comprensió del context, ajudant-nos a situar en el marc en el qual 

es desenvolupa l’esdeveniment, permetent-nos així obtenir una visió més global de la 

realitat, o sigui, una atenció especial al context, circumstàncies i àmbits en els quals es 

desenvolupa el comportament humà. Tampoc nega les aportacions de la metodologia 

quantitativa dins d’una reflexió de caràcter sistemàtic de l’àrea, sobre tot perquè les dues 

metodologies ofereixen perspectives interessants i complementàries per enfocar la realitat 

objecte d’estudi. 

 

4.2 Instruments de recollida de dades 

Per recollir les dades d’aquesta investigació faré l’entrevista, ja que em permetrà 

conèixer i adquirir informació amb més profunditat que l’observació directa.  
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L’entrevista, segons Aranda i Araujo (2009) s'entén com una interacció entre dues 

persones, planificada i que obeeix un objectiu, en la qual l'entrevistat dóna la seva opinió 

sobre un assumpte i, l'entrevistador, recull i interpreta aquesta visió particular.  També la 

defineixen així: “L’entrevista en profunditat s’entén com les trobades reiterades cara a 

cara entre l’investigador i l’entrevistat, que tenen com a finalitat conèixer l’opinió i la 

perspectiva que un subjecte té respecte de la seva vida, experiències o situacions 

viscudes.” (Aranda, T., & Araújo, E. G., 2009, p.10). 

Algunes de les característiques principals de l’entrevista a tenir en compte, segons Aranda 

i Araujo (2009) són les següents:  

• Pretén comprendre més que explicar. 

• No s’espera respostes objectivament veritables, sinó subjectivament sinceres.  

• L’entrevistador adopta l’actitud d’escoltador interessat, però no avalua les 

respostes (no hi ha respostes correctes). 

• Permet  el màxim de flexibilitat per explorar un tema.  

• Afavoreix abordar nous temes a mesura que surtin. 

• Obté informació contextualitzada (persones, lloc, etc.) 

• Les respostes són obertes, sense categories de respostes preestablertes. 

• Es dóna una relació de confiança i enteniment. 

Aquestes definicions i les característiques expliquen molt bé què és allò que vull 

aconseguir duent a terme les entrevistes: planificar unes entrevistes que em permetin 

escoltar per obtenir informació i, posteriorment, interpretar les opinions i experiències de 

tres persones diferents. 

Les entrevistes elaborades seran contestades per mestres de tres escoles diferents. Una 

escola que comença amb el canvi: CEIP Joan Veny i Clar, una escola que ja té experiència 

amb el canvi però encara no està consolidat: CEIP Son Juny i una escola on la innovació 

està ben consolidada: CEIP Badies. En tenir-les contestades, interpretaré les respostes 

obtingudes i elaboraré un decàleg amb itineraris de canvi en cada un dels tres casos.  
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4.3  Mostra  

Les entrevistes aniran dirigides a les persones següents:  

Codi Especialitat Anys d’experiència Característiques 

S.1 Mestra 

d’Educació 

Infantil 

Graduada l’any 1996. Ha 

het feina a les escoles: Ses 

quarterades (Calvià), Blai 

Bonet (Santanyí), CEIP 

Sant Domingo (Es 

Llombards), Mestre 

Guillem Galmés (Sant 

Llorenç) i CEIP Jaume III 

(Llucmajor). Actualment 

treballa al CEIP Joan Veny 

i Clar de Campos. Aquesta 

escola fa dos anys que s’ha 

iniciat en el treball per 

ambients.  

Té molta il·lusió i moltes 

ganes d’innovar. Es defineix 

com una mestra flexible i 

oberta de ment. No tanca les 

portes a res.  

Formar-se i formar part d’un 

cicle acollidor li dóna tot el 

coratge que necessita per 

avançar.  

Considera la innovació un 

recurs esperançador per tal 

que en un futur hi hagi uns 

adults competents.  

S.2 Mestra 

d’Educació 

Infantil 

Graduada l’any 1991. Ha 

fet feina a les escoles: CEIP 

Son Espanyolet (Palma), 

CEIP Putxet (Selva), CEIP 

Sant Cirac (Eivissa). 

Actualment treballa a 

l’escola Joan Veny i Clar 

(Campos) 

Li agrada aprendre, formar-

se i aprendre dels nins. Creu 

que cal evolucionar i fer un 

canvi de mirada de 

l'educació i de l’infant per 

poder arribar al major 

nombre d'infants i fer de 

l'escola un lloc plenament 

inclusiu. A més, creu que 

s’ha d’apropar l'escola a la 

societat actual.  

Vol ser part d’una escola 

acollidora que respongui al 
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màxim a les demandes i 

necessitats dels infants. 

S.3 Mestra 

d’Educació 

Infantil 

Graduada l’any 2011. Ha 

fet feina a les escoles: CEIP 

Els Saboners (Magaluf), 

CEIP Rafal Vell (Palma),  

CEIP Sa Marina 

(Llucmajor), CEIP 

Urbanitzacions 

(Puigderrós). 

Actualment treballa al 

CEIP Joan Veny i Clar 

(Campos). 

Li agrada la innovació i no li 

fa por la feina. Li encanta fer 

formacions, ja que li aporten 

un canvi de visió que ella 

creu que és necessari. Li 

agrada veure com els infants 

vénen contents a classe, fuit 

de tota la feina feta.  

S.4 Mestra 

d’Educació 

Primària i 

Secretària 

Graduada l’any 1990. Ha 

fet feina al CEIP Vara de 

Rei (Eivissa), CEIP 

Llorenç Riber (Campanet), 

CEIP Punta de n’Amer (Sa 

Coma), CEIP S’Algar (Port 

de Felanitx), CEIP Pare 

Pou (Algaida), CEIP Ses 

Salines. Actualment 

treballa al CEIP Joan Veny 

i Clar.  

Mestra que no havia innovat 

gairebé mai. Sempre ha estat 

a escoles que funcionen 

d’una manera més 

tradicional.  

Gràcies a companyes de 

feina està totalment 

engrescada amb els canvis 

que es produeixen a l’escola 

on fa feina.  

Creu que això l’ha remoguda 

per dedins i l’ha refrescada 

com a mestra.  

S.5 Mestra 

d’Educació 

Graduada l'any 2006. Ha 

fet feina a les escoles: CEIP 

Inspector Joan Capó 

(Felanitx), CEIP S'Alzinar 

És una persona molt 

reflexiva. Creu en la 

necessitat de canvi.  
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Infantil i Cap 

d’estudis 

(Capdepera), CEIP Son 

Caliu (Calvià). 

Actualment treballa a 

l’escola CEIP Joan Veny i 

Clar (Campos).  

És una bona guia per a les 

altres mestres. Té ganes, 

il·lusió i esperança.  

 

S.6 Mestra 

d’Educació 

Infantil 

Graduada l’any 2010. Ha 

fet feina a les escoles: CEIP 

Santa Gertrudis (Santa 

Eulària des Riu), CEIP 

Establiments (Palma), 

CEIP Gaspar Sabater 

(Muro)i al CEIP Ponent 

(Inca). Actualment, des de 

fa dos anys, treballa al 

CEIP Son Juny. 

Creu molt en la metodologia 

dels ambients i amb les 

capacitats dels infants. Creu 

que és clau el respecte dels 

ritmes de cada un. 

Creu que la innovació és un 

procés molt personal i duu 

molta feina a nivell interior.  

La innovació forma part de 

la seva vida i no podria 

tornar a una escola on això 

no hi prengui part.  

S.7 Mestra 

d’Educació 

Infantil  

Graduada l’any 2009. Ha 

fet feina a les escoles CEIP 

Sant Ciriac (Eivissa), CEIP 

Sant Jodi (Sant Jordi), Sa 

Graduada (Sa Pobla), CEIP 

Blancadona (Eivissa), 

CEIP Maria Lluïsa Serra 

(Menorca), Castell de 

Santa Àgueda (Menorca), 

CEIP Jaume Fornaris (Son 

Servera), CEIP Joan Veny i 

Clar (Campos). 

És una mestra totalment 

atrevida. Ha iniciat canvis a 

moltes escoles que ha 

trepitjat. No ha tengut por de 

fer-ho.  

Vol una escola on els infants 

se sentin respectats, integrats 

i feliços. 

Creu fermament amb la 

metodologia dels ambients.  



35 

 

Actualment treballa a 

l’escola de Son Juny (Sant 

Joan).  

S.8 Mestra 

d’Educació 

Primària i Cap 

d’Estudis 

Graduada l’any 1990. Ha 

treballat a les escoles: 

CEIP Jaume III 

(Llucmajor), CEIP Mestre 

Pere Garau (Manacor), 

CEIP Mestre Guillemet 

(Santa Eugènia) i des de fa 

quasi divuit anys treballa al 

CEIP Son Juny (Sant Joan) 

Creu molt en l’efectivitat de 

la participació dels infants 

com a centre del seu propi 

aprenentatge.  

Fa temps que està graduada i 

ha anat canviant la seva 

concepció amb el pas del 

temps.  

 

S.9 Mestra 

d’Educació 

Infantil i 

Directora 

Graduada l’any 1987. Ha 

treballat a les escoles: 

CEIP Ses Salines (Ses 

Salines), CEIP Son Ferriol 

(Palma), CEIP Es Vivero 

(Palma) i fa més de vint 

anys que treballa al CEIP 

Son Juny (Sant Joan). 

Es considera una mestra 

molt activa i això es veu 

reflectit a la seva feina com a 

directora. Engresca a tothom 

per començar coses noves o 

millorar les començades.  

Li agrada molt i creu molt 

important la participació en 

xarxes on es poden 

compartir experiències amb 

altres escoles.  

S.10 Mestra 

d’Educació 

Infantil 

Graduada l’any 2005. Ha 

het feina a les escoles CEIP 

Blancadona (Eivissa), 

CEIP Santa Gertrudis 

(Eivissa) i CEIP S’algar 

Es considera una mestra 

molt activa. No viu per la 

feina però quasi. És una 

apassionada de l’educació.  

S’apuntaria al que fos.  



36 

 

(S’Arenal). Actualment 

treballa al CEIP Badies.  

S.11 Mestra 

d’Educació 

Infantil i 

Primària i 

directora 

Graduada l’any 1989. Ha 

fet feina a les escoles: CEIP 

Es Vivero (Palma), CEIP 

Son Ferrer (Calvià), Puig 

de Sa Ginesta (Galatzó). 

Actualment treballa a 

l’escola de Badies.  

Es considera una directora 

amb capacitat de delegar. Té 

les coses molt clares i lluita 

per aconseguir que tothom 

camini cap a la mateixa 

direcció.  

Amant de l’educació. 

Tot i ser directora d’una 

escola exemplar, creu que 

els canvis mai estan 

consolidats del tot. 

S.12 Mestra 

d’Educació 

Primària i Cap 

d’estudis 

Graduada l’any 1996. Ha 

estat a les escoles: CEIP 

Mare de Déu de la 

Consolació (S’Alqueria 

Blanca, CEIP Can Cantó 

(Eivissa), Santa Eulària 

(Evisisa), CEIP Es Pil·larí 

(Palma), CEIP Pare 

Bartomeu Pou (Algaida). 

Actualment, des de l’any 

1999, treballar a l’escola de 

Badies. 

Es considera una mestra amb 

ganes d’aprendre. Té la 

capacitat de tranquil·litzar 

en situacions de nervis. 

Sempre fa riure a la gent.  

Té un paper important dins 

l’equip directiu.  
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4.4 Categories d’anàlisi 

A aquest apartat es poden veure quines categories s’analitzaran posteriorment. Cal dir que 

aquestes categories han sorgit a arran de les respostes de les entrevistes elaborades. A 

partir de les respostes faré una anàlisi exhaustiva per tal d’extreure’n conclusions:  

Categoria 1: El clima 

Categoria 2: Estabilitat del claustre 

Categoria 3: Dificultats i facilitats 

Categoria 4: L’actitud del mestre 

Categoria 5: La formació 

Categoria 6: Compartir experiències 

Categoria 7: Reflexió i avaluació personal 

Categoria 8: El paper de les famílies en la innovació 

Categoria 9: Temporalitat 

Categoria 10: Lideratge pedagògic 

 

 

4.5 Aspectes ètics 

Per tal de dur a terme les investigacions corresponents es tindran en compte alguns 

criteris ètics: 

❖ La participació serà voluntària. 

 

❖ Les entrevistes es faran sense cap tipus de prejudici. 

 

❖ Les entrevistades no es veuran forçades amb pressió per contestar alguna de les 

preguntes si no volen fer-ho. 
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❖ Les respostes seran fidelment transcrites. 

 

❖ Entre entrevistadora i entrevistada hi haurà un clima d’igualtat.  

 

❖ Es demanarà a les entrevistades si donen el consentiment de fer l’entrevista 

pública. 
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5. Resultats i anàlisi 

En relació a les categories d’anàlisi esmentades anteriorment, a aquest apartat escriuré els 

resultats extrets de l’anàlisi que he duit a terme mitjançat el buidatge d’informació de les 

entrevistes, que podeu veure a l’apartat d’annexos. Els resultats són allò més important 

que he pogut conèixer amb l’elaboració d’aquest treball. A continuació elaboraré un llistat 

amb les coses més destacables que coincideixen en totes les entrevistes:  

Categoria 1. El clima: sense un clima favorable entre tots i cada un dels membres 

d’un claustre la innovació no avança com cal 

Aquest ha estat el tema que més ha sortit a totes les entrevistes realitzes. Totes les mestres, 

es trobin al punt d’innovació en què es trobin, consideren clau aquest aspecte. A més, 

totes les mestres entrevistades afirmen que a totes les escoles que han anat hi ha hagut 

certes persones que fan que el clima sigui tens.  

Hi ha mestres que sempre han treballat de la mateixa manera i no entenen per què ara un 

canvi. També hi ha mestres que són interins i saben que estaran poc temps a l’escola i no 

volen implicar-se massa. Altres no tenen formació.  

A totes les entrevistes he demanat com ho fan per tornar a engrescar als mestres i hi va 

haver una resposta que em va fer replantejar la pregunta:  

“Sobre com ho hem fet per tal que aquestes persones tornessin a engrescar-se… Jo crec 

que és més aviat: com ho heu fet per tal que aquestes persones aprenguin a engrescar-

se.” (S.10, mestra d’Educació Infantil del CEIP Badies) 

Moltes respostes són coincidents, per tant, aquí deix un llistat de recomanacions personals 

que han anat sorgint a totes les respostes.  

Per tal que un mestre pugui engrescar-se i creure en una manera de fer nova per a ell cal: 

o Molt de diàleg 

o Encoratjar-los 

o Documentar-los 

o Donar-los evidències 

o Fer-los participar en formacions 
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o Posar en comú experiències 

o Acompanyar-los 

o Escoltar-los 

o Obrir-los la mirada cap a altres centres 

o Oferir estratègies 

o Qüestionar-los una mica allò que fan, fent-los reflexionar. 

o Fer-los sentir a gust a l’escola 

 

Després de fer tot això, si un mestre encara no s’ha engrescat i ha canviat la seva actitud, 

totes les entrevistades creuen que és molt difícil que el canvi en ells ocorri. S’ha 

d’acceptar que no podem canviar una persona després d’haver posat molts de recursos 

en marxa per tal que això passi i s’ha d’aprendre a conviure amb això.  

Si tot això condueix a un clima dolent, crec que la millor solució, a part de fer tot el llistat 

anterior, cal fer dinàmiques de grup que et remoguin per dedins, que et facin pensar en 

experiències exteriors al centre, que t’ajudin a ser millor persona. 

 

Categoria 2. L’estabilitat del claustre: una necessitat  

Un altre aspecte amb el qual coincideixen totes les entrevistades és la necessitat de tenir 

un claustre estable.  

El fet de tenir un claustre inestable fa que la innovació no avanci com avançaria si fos 

amb mestres que ja coneixen la manera de fer amb la qual es treballa.  

Si la plantilla és inestable, fa que sempre hagis de començar d’una mica més enrera de la 

que tu estàs, perquè ja que sempre arriba gent nova i l’has d’engrescar si és que no hi està 

i l’has d’ajudar molt perquè comença de zero. D’aquesta manera es dificulta la tasca 

organitzativa i la consolidació dels projectes i per això és clau una bona actitud d’aquells 

que ja en saben, cal actitud de suport cap als nouvinguts. 

Què es pot fer per tal que això tengui els menors afectes possibles? Les entrevistades 

coincideixen en:  

o Establir xarxes de suport entre mestres 
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o Pla d’acollida per a mestres nouvinguts 

o Que a cada nivell hi hagi alguna persona que fa temps que fa feina a l’escola i que 

estiri 

o Informar-los i formar-los 

 

Categoria 3. Dificultats i facilitats: les dificultats canvien, els facilitadors perduren 

Un altre aspecte del qual m’he adonat és que les dificultats personals que un té, 

generalment canvien. L’única dificultat que perdura és que sempre hi sol haver algú que 

no té ganes i no segueix la innovació, seria el punt 1 d’aquest apartat de conclusions.  

A l’inici d’un canvi m’han parlat, sobretot, de la por i de la pèrdua de la zona de confort 

com a principals dificultadors: 

“Una dificultat que més he patit és la de perdre la zona de confort de tants anys, tot i 

que la volia perdre, però sempre queden algunes cosetes que has de treballar molt per 

canviar-les, ja que després de tants anys fent feina estan una mica arrelades.” (S.1, 

mestra d’Educació Infantil del CEIP Joan Veny i Clar) 

“Primer de tot hi ha la por a allò que es desconeix i la inseguretat de no saber que fer, 

a sortir de la zona de confort, d’allà on en sentim còmodes.” (S.5, cap d’estudis del CEIP 

Joan Veny i Clar) 

Quan un canvi està en procés de consolidar-se ja no em parlen de por, ja comencen a 

parlar-me de plantilla inestable i de les relacions entre el claustre com a dificultadors 

personals: 

“Al principi teníem dificultats que ara ja no hi són: organització d’espais, manca 

d’experiència amb la nova metodologia, por, etc. La dificultat que perdura aquí és la 

plantilla inestable.” (S.8, cap d’estudis del CEIP Son Juny) 

“Jo no sé aquí al principi quines dificultats tenien, però ara són les que t’he dit: plantilla 

inestable, manca de formació i mestres amb actitud negativa o passiva davant el canvi.” 

(S.6, mestra d’Educació Infantil del CEIP Son Juny) 
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Quan el canvi està consolidat, les entrevistades consideren que la dificultat màxima és la 

presència de mestres que no tenen empenta, dificultador que coincideix en l’etapa de 

procés de consolidació:  

“La dificultat bàsica que sempre hi ha és la presència de mestres que no tenen la mateixa 

empenta que tenim la majoria del claustre. Ni l’empenta ni les ganes, ni la intenció… 

Això és l’única dificultat que puc dir-te avui dia.” (S.11, directora del CEIP Badies) 

“Mira nosaltres hem fet un canvi enguany, que són els tallers i sempre hi ha algú que 

no està d’acord. L’any que ve segurament als tallers no mesclarem els infants perquè hi 

ha gent que no ho vol, i jo l’any que ve m’he de barallar per mesclar nins?” (S.10, mestra 

d’Educació Infantil del CEIP Badies) 

He pogut veure que en el procés personal dels mestres, majoritàriament, de la por passen 

a les ganes:  

“Aquests sentiments han anat canviant a mesura que he anat vivint experiències 

relacionades amb els ambients. De la por vaig passar a les ganes i amb les ganes m’he 

quedat.” (S.1, mestra d’Educació Infantil del CEIP Joan Veny i Clar) 

Per tant, he pogut veure com els dificultadors del principi que eren, majoritàriament, la 

por i sortir de la zona de confort, van desapareixent a mesura que el canvi va avançant.  

Amb els facilitadors no he observat el mateix, ja que totes les entrevistades coincideixen 

que sempre han estat els mateixos. Els facilitadors personals més anomenats han estat:  

o Motivació 

o Ganes d’aprendre 

o Il·lusió 

o Creure en el que un fa 

o Canvi de mirada en l’infant 

o Suport entre companys 

o Formació permanent 

o Flexibilitat 

o Ment oberta 

o Vocacionalitat 
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Com a conclusió d’aquest punt podem tornar a escriure la frase del títol de l’apartat: “Les 

dificultats canvien, els facilitadors perduren”. 

 

Categoria 4. L’actitud del mestre: un element clau 

Sembla que parlar d’actituds no hauria de fer falta avui dia, però després d’haver conegut 

de primera mà que molts mestres no tenen les adients, crec que és més necessari que mai, 

per això elaboraré un llistat de quines són les actituds personals que han de tenir els 

mestres a l’hora d’un canvi. Totes les entrevistades que es troben a etapes diferents de 

canvi coincideixen en moltes:  

o Predisposició 

o Motivació 

o Compromís 

o Voluntat 

o Constància 

o Voluntat d’ajuda 

o Obertura al canvi 

o Flexibilitat 

o Escolta 

o Valentia 

o Empenta 

o Respecte 

o Companyerisme 

Si analitzam aquest punt i l’anterior, podem veure com hi ha actituds que són facilitadors. 

Per tant, podem dir que tota bona actitud s’acaba convertit en un facilitador de canvi.  

Categoria 5. La formació: la base per a la innovació 

Al marc teòric d’aquest treball ja vaig parlar sobre la importància que té la formació en 

qualsevol etapa d’un canvi.  
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Mitjançant les entrevistes he pogut veure la importància que donen totes les mestres a la 

formació, es trobin al punt que es trobin del canvi. Totes les escoles que han participat en 

aquesta investigació duen a terme formacions de centre i, a part, tothom es forma de 

manera individual. També totes creuen que s’han de seguir formant. La següent aportació 

ho deixa ben clar: 

“En ocasions han vengut mestres que no volen participar en les formacions de centre. 

En el meu cas si algú fa això, jo ja li pos una creu, perquè qui no entén que la formació 

és bàsica fins al dia que deixes de fer feina, no sé si pot ser un bon mestre.” (S.9, 

directora del CEIP Son Juny) 

“Crec que la formació és bàsica en la nostra professió, per no caure en la rutina, per 

no acomodar-nos en el que feim i poder mantenir sempre una actitud activa, dinàmica, 

positiva i «innovadora» en la nostra pràctica.” (S.5, cap d’estudis del CEIP Joan Veny i 

Clar) 

Per tant, com a conclusió d’aquest apartat, podem afirmar que sense formació no hi ha 

canvi.  

Categoria 6. Compartir experiències: enriquir-se els uns dels altres per fer camí 

A les tres escoles consideren clau el fet de compartir experiències per enriquir-se els uns 

dels altres. Ho consideren una font d’aprenentatge. 

Dues de les escoles treballen per comissions, cosa que asseguren que ajuda al fet que 

tothom segueixi un mateix camí i que es puguin enriquir entre ells:  

“Jo crec que sí. Feim feina amb comissions, i si feim feina així, ens enriquim sempre. Ara 

per exemple, la comissió d’art ha decidit com serà l’aula d’art, i tots els altres aposten 

pel projecte que ells proposen. A cada claustre les comissions expliquen totes les seves 

propostes, i ho feim així perquè de 32 persones que som al claustre és impossible posar-

nos d’acord, per tant, fer feina per comissions ja implica aprendre els uns dels altres, 

perquè uns es formen amb una cosa i uns altres, amb unes altres.” (S.10, mestra 

d’Educació Infantil del CEIP Badies) 
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L’escola que es troba en procés de consolidació troba que ho fan, però que seria necessari 

establir un temps dins l’horari per tal de fer-ho sempre, ja que ho creuen molt important:  

“Per això falta aquest poder anar compartint. Ens manca organitzar un temps dins les 

hores d’exclusiva per compartir això.  També crec que és important perquè és una 

manera d’enganxar a la gent. Si hi ha algú indecís que no acaba d’estar segur, 

s’enganxa, però si no ho compartim…”. (S.6, mestra d’Educació Infantil del CEIP Son 

Juny) 

Per tant, el fet de compartir experiències de cada un amb els altres fa que cada mestra es 

pugui enriquir de moltes maneres. El fet de dedicar un temps a posar experiències i 

coneixements en comú és una ajuda molt bona per a tots, en el cas que aquest temps 

manqui dins l’horari, cal reorganitzar-se per tal que aquests moments hi tenguin cabuda.  

Categoria 7. Reflexió i avaluació personal: dues eines per arribar a ser el mestre que 

un vol ser 

Totes les entrevistades afirmen que dediquen un temps a la reflexió i/o avaluació de la 

seva tasca docent, tot i que no totes ho fan de la mateixa manera. Cal dir que no crec que 

hi hagi una millor o pitjor manera de fer-ho, perquè crec que cadascú ho ha de fer com 

millor li vagi i com més en pugui treure fruit. A continuació anomenaré les maneres de 

fer-ho que han anat apareixent durant totes les converses que he tingut amb aquestes 

mestres: 

o Quan es posen experiències en comú amb altres mestres es pot fer una bona reflexió 

sobre un mateix: “El fet que algú et digui com actua en segons quins casos, fa que et 

replantegis moltes coses.” (S.1, mestra d’Educació Infantil del CEIP Joan Veny i 

Clar) 

 

o Tenir confiança plena amb els companys fa que et puguis dir totes les coses, les bones 

i les dolentes, fet que permet avaluar-se a un mateix i reflexionar: “És una eina 

d’avaluació total, perquè ens ho deim tot. Som com un matrimoni de tres.” (S.12, cap 

d’estudis del CEIP Badies) 
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o Dur a terme avaluacions entre iguals: “Partint de la confiança ens feim una avaluació 

entre nosaltres, entre els mestres de cada nivell. No d’allò que ensenyen, sinó com 

ho ensenyen i quina és la seva manera de fer feina, les seves actituds.” (S.11, 

directora del CEIP Badies) 

 

o A través de la documentació: “Quan document tot el que feim m’adon de moltes 

coses i em serveix per fer una retroinspecció.” (S.10, mestra d’Educació Infantil del 

CEIP Badies) 

 

o Formant part de la xarxa PIP del rol del mestre: “Sí, jo pens que la innovació condueix 

a tenir una mirada interna. Si no fas aquest canvi, pots fer un canvi d’espais, de 

materials, etc., molt guapo però no fas aquest tipus de mirada. Nosaltres formam part 

de la xarxa PIP i formam part de la xarxa del rol del mestre. A una trobada ens vàrem 

plantejar que podíem fer per començar repensar quin mestre som i quin mestre 

hauria de ser.” (S.9, directora del CEIP Son Juny) 

 

o Estar en parella educativa: “El fet de treballar amb parella educativa fa que la meva 

companya em pugui dir si ella ho hagués fet d’una altra manera, si creu que ho he 

fet bé, etc., i a la inversa. Crec que això és un “pro” a l’hora d’autoavaluar-se, ja 

que de vegades, pot passar que un no se n’adoni d’alguna cosa i si tens algú que et 

miri des de fora i t’ho pot dir sempre és de gran ajuda.” (S.6, mestra d’Educació 

Infantil del CEIP Son Juny) 

Queda clar que hi ha moltes maneres d’avaluar-se i de reflexionar sobre la pròpia tasca 

docent, cadascú, com he dit abans, ha de saber seleccionar aquella o aquelles estratègies 

que més bé li van. Allò que és important és fer-ho d’alguna manera, ja que sense això, 

difícilment, un mestre podrà millorar.  

Categoria 8. El paper de les famílies en la innovació: implicacions i preocupacions 

Les famílies són un pilar important en qualsevol etapa d’un canvi. A totes les 

entrevistades els he demanat sobre aquest tema i he vist com la implicació inicial va 

disminuint, fet que implica haver de cercar noves estratègies constantment per tal que 

això no passi.  
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Les escoles que estan a l’inici i al mig d’un canvi expliquen que és fonamental que les 

famílies entenguin perquè es treballa així per tal que després es puguin implicar. L’escola 

que està en procés de consolidació ho fa d’una manera molt vivencial per a les famílies i 

crec que així, quan un ho viu, es poden entendre molt més bé les coses:  

“Feim portes obertes i els pares fan allò que poden fer els infants, és a dir, circulen pels 

ambients lliurement. Si hi ha medalles per agafar, poden entrar i, si no n’hi ha, no poden, 

és a dir, exactament igual.” (S.9, directora del CEIP Son Juny) 

“Els explicam totes les normes i després els explicam el perquè de cada material i quins 

continguts es treballen, d’aquesta manera es queden més tranquils.” (S.9, directora del 

CEIP Son Juny) 

Tot i explicar-los el funcionament, els perquès de tot i tot i veure que els seus fills van 

feliços a l’escola, les famílies a l’inici i al mig d’un canvi tenen preocupacions. Les més 

comunes han estat quan aprendran a llegir i a escriure:  

“Així i tot, és difícil. Jo sóc tutora de cinc anys i n’hi ha uns quants que ja van a repàs 

per aprendre a llegir i a escriure. Jo quan ho vaig saber em vaig espantar. Això és perquè 

algunes famílies encara senten inseguretat amb la manera de fer i això els dóna 

seguretat, no és perquè els nins ho necessitin, ja que fins i tot resulta contraproduent, 

però contra això no pots fer res, són decisions personals…” (S.6, mestra d’Educació 

Infantil del CEIP Son Juny) 

“Algunes altres preocupacions típiques: “I quan escriurà el meu fill?”. Si amb cinc anys 

un infant no escriu gairebé res amb totes les propostes que oferim, difícilment escriuria 

amb consciència de la manera tradicional, tal vegada escriuria una mica més però per 

repetició, no per res més, per tant, això de què ens serveix?” (S.9, directora del CEIP Son 

Juny) 

Tot i les preocupacions, estan contentes amb la implicació de les famílies. Està clar que 

sempre hi ha famílies que no participen en res, però contra això no pots fer-hi res.  

L’escola que ja té el canvi consolidat considera que a mesura que passa el temps les 

famílies deixen d’estar tan implicades com al principi. Ho explica molt bé la directora: 
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“Les famílies, al nostre centre, s’han acomodat, i arriba un moment que tot ho 

normalitzen. Igual que nosaltres hem normalitzat aquesta manera de fer feina, les 

famílies també. El que passa és que nosaltres seguim fent i fent i elles s’han quedat 

una mica enrere. Per això volem que s’impliquin una mica més amb l’organització del 

centre, amb la vida del centre”. (S.11, directora del CEIP Badies) 

Per tant, les famílies no s’impliquen igual en un moment o un altre de canvi, per això 

resulta importantíssim anar cercant estratègies durant tot el procés de canvi i també quan 

aquest està consolidat, per tal que les famílies no s’acomodin i segueixin participant amb 

la vida de centre com un element clau. 

Categoria 9. Temporalitat: anar passa a passa 

Totes les entrevistades coincideixen amb la importància del temps, d’anar passa a passa.  

A l’escola que ara comença a innovar, en aquest cas, primer varen començar amb els 

ambients a tres anys, enguany ho han allargat a tot el cicle tot i que només tres dies a la 

setmana després del pati. La idea és que cada any es puguin anar afegint cosetes per tal 

d’arribar al punt que els ambients siguin diaris, però per això saben que cal temps:  

“Anirem passa a passa elaborant, rectificant, construint i destruint per a tornar a 

construir i anar millorant i aprenent conjuntament amb els infants.” (S.3, mestra 

d’Educació Infantil del CEIP Joan Veny i Clar) 

L’escola que ja té el canvi consolidat té present tot el temps que ha costat aconseguir-ho, 

però no per això deixen ara de tenir present el temps i l’anar passa a passa:  

“Has de tenir clares moltes coses, i per la pressa d’implantar alguna cosa, et surten 

tants de problemes que tot són retrocessos i acabes abandonant. No tot serveix ni tot 

val.” (S.11, directora del CEIP Badies) 

Una resposta de la directora de l’escola que està en procés de consolidació explica molt 

bé la conclusió d’aquest apartat:  

“Si ha de ser ara, serà, i si ha de ser més endavant, serà més endavant.” (S.8, cap 

d’estudis del CEIP Son Juny) 
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Categoria 10. Lideratge pedagògic: aspecte molt present en un canvi 

A totes les entrevistes he fet alguna pregunta a les mestres fent referència a l’equip 

directiu, i a l’equip directiu els he demanat per la importància del seu paper en la 

innovació. Per sorpresa meva, tothom diu que el mèrit és de l’altra, la qual cosa vol dir 

que tothom està agraït amb tothom. 

Alguns comentaris d’equips directius cap a mestres:  

“Crec que aquí la cosa ha anat a l’inrevés. Ha estat l’equip d’infantil que m’ha 

engrescat i motivat, no només a mi, sinó també a tot l’equip directiu”. (S.4, secretària 

del CEIP Joan Veny i Clar) 

“I ara només puc donar les gràcies a tot el que les meves companyes han aconseguit, 

ja que sense les seves ganes, implicació i esforç no hauria estat possible.” (S.5, cap 

d’estudis del CEIP Joan Veny i Clar) 

“Aquesta pregunta és complicada de respondre, jo no he fet res especial, només he 

intentat transmetre la meva il·lusió i les meves ganes i he intentat que totes les mestres se 

sentin a gust a l’escola i he fet tot el possible perquè fos així.” (S.5, cap d’estudis del 

CEIP Joan Veny i Clar) 

Alguns comentaris de mestres cap a l’equip directiu:  

“És el pilar. Si l’equip directiu no vol fer aquest canvi, tu com a mestra poca cosa faràs.” 

(S.7, mestra d’Educació Infantil del CEIP Son Juny) 

“És fonamental. Si l’equip directiu no estira i no està convençut i és molt ferm amb la 

consolidació del projecte possiblement aquest no sortirà endavant, per molt que els 

mestres tenguin ganes.” (S.6, mestra d’Educació Infantil del CEIP Son Juny) 

“Com a facilitadors del centre destacaria el suport i la predisposició de l’equip directiu 

per implementar aquesta nova metodologia.” (S.3, mestra d’Educació Infantil del CEIP 

Joan Veny i Clar) 

Tota aquesta confiança mútua entre equip directiu i docents fa que puguem parlar de 

lideratge pedagògic, terme del qual m’han parlat en alguna entrevista:  
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“Com equip directiu també és important saber delegar. Hi ha gent molt vàlida i poden 

fer moltes feines. És vera que nosaltres, com a equip directiu, som els darrers que hem 

de supervisar i hem de donar el vistiplau de les coses, sí perquè l’organització és aquesta, 

però que tenguis gent que et dugin endavant molts de projectes s’agraeix i ens sentim 

part d’una comunitat.” (S.12, cap d’estudis del CEIP Badies) 

“Clar, nosaltres, en moltes ocasions som mediadors, vulguis o no, totes les propostes, 

dubtes, demandes, etc., passen per nosaltres, perquè vulguis o no som l’equip directiu, 

però nosaltres no considerem que comandam i el que deim nosaltres s’ha de fer sí o sí. 

Creim en un lideratge compartit amb els altres mestres.” (S.9, directora del CEIP Son 

Juny) 

 

Pregunta final per a aquells que ja duen un temps innovant: Tornaries a fer-ho? La 

resposta és clara i convincent 

Abans de realitzar les entrevistes tenia la idea que, tal vegada, alguns mestres, si 

poguessin tornar enrere, no començarien un procés d’innovació, ja fos perquè implica fer 

molta feina, per males relacions amb companys, etc., però aquesta concepció m’ha 

canviat a mesura que he anat conversant amb aquestes mestres. Totes les persones 

entrevistades tornarien a fer-ho tot i les adversitats que hagin pogut sortir.  

Vegem-ne algunes evidències:  

“La paraula que em surt és orgull.” (S.10, mestra d’Educació Infantil del CEIP Badies) 

“Però vaja, crec que tot a l’escola se sent orgullós de la feina feta, i per descomptat que 

la tornaríem a fer!” (S.11, directora del CEIP Badies) 

“I és que jo pens que tenim una de les millors escoles del món perquè la tenim a la nostra 

mida, ens agrada, l’hem construïda junts. Jo puc anar a moltes escoles i puc veure 

moltes coses i aprendre’n, però també pens: “Sí, està super bé, però la nostra també té 

això, allò…”. Estic molt orgullosa de la nostra escola.” (S.11, directora del CEIP Badies) 
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6. Conclusions 

Si algú dubtava que passar d’una metodologia tradicional a un d’innovadora només 

implicava aspectes com canviar el mobiliari, llevar les fitxetes, etc., i no tenia res a veure 

en fer un canvi personal i fer un treball interior molt important, amb aquest treball ha 

pogut veure com estava equivocat, sempre aportant evidències de persones formades i 

engrescades amb la innovació. 

Com ha quedat clar, si un mestre no fa un retroinspecció personal i si no té una mirada 

interna, difícilment, la innovació avanci en el sentit que toca. Sense una mirada interna 

no hi ha innovació. Hem pogut veure que innovar és una feina molt personal.  

Som persones que treballam amb altres persones, per tant, com no hem de tenir una 

mirada interna cada un de nosaltres?  

Ens dediquem a l’educació, fet que implica fer un viatge personal, cada un del qual 

dependrà del bagatge de cadascú, però és un viatge a fer. Un viatge què fas a estones sol 

i a estones amb companys. Un viatge que et duu del mestre que ets al mestre que vols ser 

i per això, cal saber que no arribaràs a ser el mestre que vols ser sense fer alguns canvis 

personals acompanyats dels professionals.  

 

Viatge personal d’un docent en la innovació 
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7. Orientacions i criteris per a la gestió emocional en el procés 

de canvi 

 

❖ És normal que al principi d’un canvi sentis por i inseguretat. Aquests sentiments 

aniran desapareixent a mesura que passi el temps, només cal esperança i 

motivació.  

❖ Ajuda’t amb els teus companys de feina. Compartiu experiències per enriquir-vos. 

Hi ha companys que estan en la mateixa situació tu i d’altres que ja l’han viscuda, 

de tots en pots aprendre.  

❖ Estableix el diàleg com a eina clau en qualsevol moment del canvi. Sense diàleg 

no hi ha avanç. Un claustre que no dialoga no és un bon claustre i no pot caminar 

conjuntament cap a l’assoliment dels objectius.  

❖ Valora la feina de l’equip directiu i treballau de manera coordinada i viceversa. 

Hi ha d’haver confiança mútua. Sou dos pilars fonamentals per impulsar i sostenir 

la innovació.  

❖ Fes tot el que puguis per tal que les persones contràries al canvi s’engresquin, però 

en haver-ho provat de totes les maneres i no veure resposta, que això no et llevi 

l’energia que aportes a altres coses.  

❖ Forma’t sempre que puguis. Sempre hi ha coses per aprendre i millorar. Mai 

pensis que ja ho saps tot i que no pots aprendre més, és un gran error.  

❖ No desesperis si els resultats no són ràpids. Tota innovació és una qüestió de 

temps, cal saber esperar. No hi ha cap canvi que es faci d’un dia per un altre, seria 

utòpic pensar-ho.  

❖ Quan el claustre no és estable, cal crear xarxes de suport per als mestres 

nouvinguts. Cal engrescar-los en la dinàmica del centre. És molt difícil arribar a 

tenir un claustre estable, per això, cal que cerqueu estratègies per fer-los sentir 

com a casa per tal que s’engresquin en la dinàmica del centre.  
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❖ Amb el temps les famílies s’acomoden. Cal sempre anar cercant estratègies de 

participació per tal que aquestes hi siguin presents en qualsevol moment de canvi. 

Són un aspecte bàsic en la vida escolar.  

❖ Reflexiona i avalua la teva pròpia tasca docent. Integra-ho com una rutina. Cal 

fer-ho per millorar.  

❖ No tiris la tovallola. Mira els infants i agafa forces per continuar. Sempre hi ha 

etapes més bones i d’altres més dolentes. 
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8.  Annexos 

Entrevista a mestres del CEIP Joan Veny i Clar. Escola que comença a innovar. 

Entrevista S1. Mestra d’Educació Infantil 

• Què va impulsar a fer el canvi? Perquè un canvi en aquest sentit? 

Jo vaig arribar a l’escola aquest passat setembre. Ja em vaig trobar amb què tot infantil 

havíem de treballar per microespais 3 dies a la setmana després del temps d’esplai. 

No són ambients, perquè cada aula té diferents microespais. Som una escola molt 

nombrosa i no tenim espais suficients per a tots els alumnes. 

• És un canvi compartit al centre? Com es va iniciar el procés al centre? 

Els de primària no treballen per microespais, s’han iniciat aquest curs en el treball 

cooperatiu i a arran de què a infantil treballam per microespais, a partir del curs vinent 

faran tallers dos cops a la setmana on cada tutor-especialista treballarà durant el curs 

un tema triat per ell (que anirà modificant en funció de les necessitats o interessos dels 

nins i perquè no sigui repetitiu) amb grups de nins de primer o segon cicle. 

Quan es va iniciar el procés al centre jo no hi era, però pel que m’han explicat, va ser 

a partir d’unes ganes de canvi per part del cicle d’infantil i de l’equip directiu. Gràcies 

a unes mestres interines que hi havia el curs passat al centre i que estaven formades 

en aquesta filosofia d’ensenyança-aprenentatge varen començar a treballar-hi només 

els/les alumnes de 3 anys, dos grups dels quals elles n’eren tutores. 

Ha estat un procés gradual. Aquest curs ja han començat la resta de nivells. Vàrem 

començar tots els nivells al mes d’octubre i tots els alumnes poden rodar per totes les 

aules tenint en compte que tenen una medalla amb un color i només poden anar al 

color que els correspon. Tots els colors tenen els mateixos microespais (matemàtic, 

art, lecto-escriptura, i joc simbòlic que tenim cuina, botigues, metges) i també cada 

aula té un minimón. 

A part dels micorespais de les aules, tenim psico , l’espai d’hort i biblioteca. Hem 

decidit que el curs vinent, els infants de tres anys començaran al 2n trimestre a anar 
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per totes les aules, el primer trimestre es quedaran a les seves aules. Són molt petits, 

estan al període d’adaptació i necessiten la tutora de referència. 

• Quan vares saber que havies de començar a treballar per ambients, què va ser 

el primer que et va passar pel cap? 

Jo venia d’una escola on tot el centre en tres anys va fer un canvi molt gros. Vàrem 

introduir el treball cooperatiu per a tots els cursos i el mètode d’aprenentatge de la 

lectoescriptura per Kinestemes. Varen ser tres anys molt intensos amb molta 

formació. Des d’aquell moment ja res no em fa por. Vaig pensar que si havia sigut 

capaç d’implantar dues metodologies totalment noves per a mi en tres cursos, no 

tendria cap problema en introduir-ne una de nova. Amb paciència i voluntat tot es pot 

dur a terme. 

• Què vares sentir a l’hora de començar a treballar amb una metodologia que no 

havies treballat mai? Por, angoixa, il·lusió, ganes... 

Al principi molt de respecte, vaig començar només sabent el que m’havien explicat 

les meves companyes i no sabia si ho feia bé. A part també amb ganes perquè n’havia 

sentit a parlar i em feia il·lusió tocar-ho amb les meves mans. A poc a poc, mitjançant 

la formació i el fet de poder treballar mitjançant la metodologia i aprendre amb el dia 

a dia, vaig començar a sentir-me més còmoda, tot i que sempre hi ha moments 

d’angoixa, ja que només fa 8 mesos que utilitz aquesta metodologia i em queda molt 

per aprendre.  

• T’has hagut de formar? Com ho has fet? (formacions, visites a altres escoles...) 

M’he hagut de formar perquè era totalment nou per a mi i volia aprofundir en aquesta 

nova manera de treballar amb els infants. Hem fet una formació, en teoria a centre, 

amb el CEP de Manacor, juntament amb altres escoles. La majoria de les sessions 

varen ser al CEP i algunes a l’escola per a posades en comú entre nosaltres, preparar 

material per mostrar el que feim a les ponents del curs i resta de centres, etc. 

A part de totes aquestes sessions, també vàrem fer dues sessions al centre conjuntes 

amb primària per a mostrar a la resta de companys com treballam els microespais i 
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per parlar de la formació, i el mateix varen fer els de primària amb nosaltres. Algunes 

mestres que ja estaven al centre el curs passat ja s’havien format el curs passat i havien 

fet visites a altres centres que treballen per ambients des de fa anys. 

• Creus que t’hauràs de seguir formant? 

Si tenc oportunitat de seguir formant-me, ho faré. Un curs de formació no és suficient. 

A més, ens va quedar bastant coix el tema de l’avaluació. 

• T’has posat en contacte amb algú que coneixies que treballés amb aquesta 

metodologia? 

No coneixia ningú que treballés per ambients. Simplement vaig xerrar molt amb les 

meves companyes per a què em guiéssin i faig fer el curs de formació 

• Ara que fa dos anys que treballau així, compartiu experiències entre els mestres 

per aprendre els uns dels altres? 

Clar que sí, les hores d’exclusiva que tenim al centre per a comissions, nosaltres les 

dedicam a posades en comú, xerrar del què ens funciona o no, per a fer canvis. La 

nostra comissió és de microespais. 

• Quines dificultats personals trobes que hi ha a l’hora d’implantar una 

metodologia educativa nova? I facilitats? 

Per la meva experiència, una dificultat que més he patit és la de perdre la zona de 

confort de tants anys, tot i que la volia perdre, però sempre queden algunes cosetes 

que has de treballar molt per canviar-les, ja que després de tants anys fent feina estan 

una mica arrelades. La meva facilitat més destacada diria que han estat les meves 

ganes d’aprendre, fet que ha facilitat moltíssim la innovació en el meu cas.  

• Quins facilitadors del centre han estat clau? I entrebancs? 

L’equip directiu sempre ens ha donat suport pel canvi, el que hem hagut de menester 

ens ho ha facilitat, de fet, el mateix equip directiu demanava un canvi en la 

metodologia d’ensenyança-aprenentatge. Un altre facilitador de centre ha estat la 
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“pinya” que hem fet en el cicle d’infantil. Un bon clima al cicle ha fet i fa possible 

que anem cap endavant. Si hi hagués hagut un clima dolent no sé com hauria avançat 

el canvi. El fet d’haver-hi un bon clima no vol dir que algunes mestres no s’hagin 

resistit més que d’altres al canvi, perquè això sí que ha passat i, supòs, que passa 

sovint.  

No ens hem trobat amb cap entrebanc a nivell de centre.  

• Quin i com ha estat el treball en equip del claustre? 

S’han fet sessions conjuntes d’infantil i primària de posades en comú, de parlar de 

canvi. A infantil es va començar el canvi abans que a primària, i a principi de curs 

vaig percebre com un enuig per part d’alguns mestres de primària. Pareixia que perquè 

nosaltres havíem començat un canvi, ara ells també l’havien de començar, quan aquest 

canvi està inclòs al projecte de l’equip directiu. 

Ens ha costat llargues xerrades, discussions, però hem arribat a un consens on tots ens 

puguem sentir bé dins el grup de claustre. 

Durant el mes de maig, els mestres de primària dediquen moltes hores d’exclusiva per 

a xerrar i preparar els tallers per al curs vinent.  

• Hi ha hagut companys que s’hagin resistit al canvi? Això no és agradable a nivel 

personal si ets una persona implicada amb el canvi. Has intentat fer alguna cosa 

per tal que aquest canviés la seva actitud? 

Com he dit abans, al cicle d’infantil no hem tengut cap problema pel canvi, en canvi, 

a primària, sí.  

Hi ha mestres que fa molts anys que fan feina, que sempre han treballat igual i que 

veuen la seva jubilació molt a prop i troben que no els val la pena fer cap canvi. També 

n’hi ha de no tan vells que no es volen moure del que fan, ja ho tenen per mà i no 

volen canviar. Hi ha mestres rígids, inflexibles, que sempre han treballat amb llibres 

i a l’antiga i es bloquegen al canvi.  
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Molts altres tenen por perquè no coneixen la nova metodologia. Una altra por que he 

viscut, és que amb la nova metodologia, troben que no es podrà treballar tots els 

objectius i continguts del currículum com ho feien ells a la seva manera.  

Pens que és qüestió de diàleg dels quals estan d’acord amb el canvi amb els quals no 

ho estan, per tal de fer-los entendre que el canvi no es fa perquè sí, sinó que es fa per 

enriquir l’educació dels infants. Per això, a un claustre vaig exposar la meva 

experiència al centre on estava abans, el canvi que vàrem fer en tres anys i com ho 

vaig superar. Vaig intentar encoratjar-los i llevar-los la por que pot sentir qualsevol 

mestre quan surt de la seva zona de confort i s’enfronta a un canvi i de com és de 

gratificant quan ho fas, i veus que amb el temps, comences a gaudir del que fas i de 

com els nins també gaudeixen molt més. 

Pel que fa a les facilitats, una cosa molt important és que hi hagi un equip docent 

estable, que la majoria dels/de les mestres siguin definitius, que tenguin un compromís 

amb l’escola. També és bo per a mi, que venguin alguns mestres interins que passen 

per moltes escoles i han viscut moltes experiències diferents. A més, els més joves, ja 

surten amb una preparació de la Universitat totalment diferent de la nostra, 

encaminada a una metodologia basada en l’experimentació dels infants, 

l’observació... totalment allunyada del treball amb fitxetes. Tot això ens enriqueix. 

Pel que fa als mestres d’infantil del meu centre, hi ha hagut una actitud totalment 

positiva cap al canvi, compromesa, col·laboradora... A primària, com sol passar més 

sovint, hi ha hagut alguns mestres amb poques ganes al canvi. Però jo crec, que així 

com ho vagin experimentant, canviaran d’actitud i gaudiran de l’experiència. La 

formació també ajuda a veure el canvi d’una altra manera. 

• Creus que les persones més tradicionals podran arribar a treballar amb aquesta 

metodologia com cal o, en canvi, penses que sempre seguiran treballant a la seva 

manera? Com gestiones això? 

Al meu centre anterior, vaig viure les dues posicions. He vist mestres que en principi 

es bloquejaven al canvi i que amb el temps es varen enganxar i gaudir molt, i n’he 

vists que han demanat concurs de trasllat a primària per no haver de fer-ho. 
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Crec que, a la llarga, tot el claustre treballarà la metodologia. Els d’infantil ja ho feim 

i els de primària és una línia que han de seguir perquè és una decisió aprovada pel 

claustre i a més han de preparar tallers per a tots els nins de tots els nivells. No només 

tendran els seus.  

• Dediques un temps a la reflexió personal per tal de millorar la teva pràctica en 

els ambients? 

Sí, procur observar-me a mi mateixa, tot i que és difícil fer-ho a cada moment. 

Normalment és quan arrib a casa que pens en com he actuat i per què. Si alguna 

actuació meva no m’ha agradat, generalment, pens dues coses: perquè l’he feta així i 

com podria fer-la millor. Fa una temporada que vaig proposar-me fer aquesta feina 

diàriament, però, amb sinceritat, no ho faig cada dia, per això ho hauria de fer més. 

Segurament m’ajudaria.  

A part d’això, un moment molt bo per a reflexionar és quan compartim experiències 

amb els altres docents. El fet que algú et digui com actua en segons quins casos, fa 

que et replantegis moltes coses. De fet, crec que és la manera més potent per a treure 

reflexions d’un mateix.  

• Dediques un temps a l’avaluació de la teva pràctica en els ambients? Com? 

Sí que hi dedic un temps. Com he dit abans és el que ens ha quedat més coix del curs 

de formació i el que tenim menys clar, tant l’avaluació dels alumnes com la pròpia. 

En el meu cas, la meva avaluació es basa molt en el dia a dia i surt d’una manera 

natural, ja que, pel fet d’haver començat enguany és inevitable avaluar-me 

constantment, fet que va lligat a la reflexió de la qual parlàvem a la pregunta anterior.  

Un exemple d’avaluació de la nostra pròpia tasca que podria explicar, relacionada 

amb l’avaluació dels infants, va ser que al principi de curs intentàvem avaluar els 

infants molt sovint i per això vàrem elaborar unes graelles on posàrem el nom dels 

infants i on vàrem triar uns ítems que ens pareixien adients per a cada microespai. Ens 

vàrem adonar que no era adient fer una avaluació en la qual no poguéssim observar a 
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tots els infants, on poguéssim escoltar quines converses tenien entre ells, etc. Era una 

avaluació ràpida i no era real, pensant que en un dia podries avaluar a tota l’aula.  

Reflexionant vam fer una valoració i vam decidir fer un canvi. Ara cada dia que hi ha 

microespais observam només a un grup d’infants, per tal de poder aprofundir més.  

Aquí ens adonarem que avaluar-se està bé i que equivocar-se és senyal de canvi i no 

de fracàs.  

• Creus que era necessari que l’escola innovés? Perquè? 

Crec que sí, crec que totes les escoles han d’anar cap a un canvi, cap a noves 

metodologies, deixar de banda l’escola tradicional perquè els nostres nins es 

desenvolupin millor dins la societat actual. Que aprenguin a resoldre problemes que 

se’ls presentaran a la vida, a ser més autònoms, etc. 

• T’agradaria seguir innovant? Perquè? 

Sí que m’agradaria, m’enriqueix com a mestra i com a persona. Veient com els nins 

gaudeixen, jo també gaudeixo molt. 

• És difícil canviar de metodologia i de concepcions. T’has ajudat d’alguna cosa 

per tal que aquest canvi fos més bo de dur? 

Sí que ho és, la primera vegada que vaig haver de fer un canvi va ser dur al principi. 

No em vaig ajudar de res en especial, només del suport de les companyes que es 

trobaven en la mateixa situació que jo (i tenien ganes de canvi) i ens animàvem 

mútuament, creàvem materials juntes, ens fèiem visites a l’aula per veure com ho feia 

cada una, etc. Això i els cursos de formació que ens guiaven. 

• Quines actituds creus que són importants a l’hora de dur a terme un canvi de 

metodologia? 

D’actituds n’hi ha moltes, però crec que les bàsiques són: compromís, col·laboració,  

ganes d’aprendre i assertivitat. 
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• T’ha estat difícil que les famílies entenguéssin aquesta nova metodologia? Com 

les heu engrescades? 

La veritat és que no. Aquest curs sóc tutora de tres anys i vàrem explicar el treball per 

microespais a la reunió de principi de curs. Al principi es varen preocupar un poc de 

què els seus fills de tres anys anessin tots sols a les aules que ells volguessin, però 

amb el temps i veient el que gaudeixen i els conten, que no hi ha hagut mai cap pega. 

• Creus que la innovació requereix temps, és a dir, el canvi de metodologia s’ha fet 

d’un dia per un altra o s’ha fet passa a passa? 

Crec que el canvi necessita temps, no es pot fer d’un dia per l’altre. S’ha d’anar 

introduint a poc a poc, a mesura que agafes experiència, que et vas formant, vas 

avançant. Al principi no en saps gaire per no dir gens. Ha de ser una cosa gradual. 

• Quin és el rol de l’adult quan hi ha una innovació, és a dir, quina és la postura i 

quines són les actituds que aquests han de tenir per tal de poder assolir els 

objectius? 

Pel que fa als ambients, el nostre rol dins l’aula és fer de guia, organitzador i mediador 

dels aprenentatges. 

Per altra banda, com he dit abans, hem de fer reunions periòdiques, on feim posades 

en comú, valoram el funcionament dels microespais i decidim si afegim noves 

propostes, afegim materials o en llevam, acordam criteris de funcionament i 

d’avaluació... 

 

Entrevista S2. Mestra d’Educació Infantil 

• Què va impulsar a fer el canvi? Perquè un canvi en aquest sentit? 

El canvi va venir impulsat per una proposta del nou equip directiu, que tenia com a 

objectiu un canvi metodològic a l’escola, com a punt de partida per a establir una línia 

metodològica de centre. 
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• És un canvi compartit al centre? Com es va iniciar el procés al centre? 

És un canvi compartit a Educació Infantil, encara que hagi produït temors davant la 

novetat. 

El canvi va començar a tres anys d’Infantil, el curs passat. Aquest curs s’ha ampliat a 

tot el cicle d’Infantil. 

• Quan vares saber que havies de començar a treballar per ambients, què va ser 

el primer que et va passar pel cap? 

La veritat és que no em vaig entusiasmar massa. Tenia uns referents poc adients i 

tenia una concepció errònia del que eren els ambients. Vaig tenir un sentiment de por 

davant una manera de fer que no coneixia. 

• Què vares sentir a l’hora de començar a treballar amb una metodologia que no 

havies treballat mai? Por, angoixa, il·lusió, ganes...  

Quan vaig començar vaig sentir por o incertesa de començar una cosa nova. Supòs 

que la majoria de persones que comencen a treballar amb una metodologia nova ho 

arriben a sentir. Però la veritat és que tenia la motivació de les companyes que ho 

havien començat, i això m’animava una mica.  

Aquests sentiments han anat canviant a mesura que he anat vivint experiències 

relacionades amb els ambients. De la por vaig passar a les ganes i amb les ganes m’he 

quedat. Això no vol dir que en algunes ocasions no tengui por, perquè mai desapareix 

del tot. Més que por, diria angoixa.  

• T’has hagut de formar? Com ho has fet? (formacions, visites a altres escoles...) 

Ens vàrem formar un grup de tutores amb un curset on la principal proposta era la 

visita a centres que duen a terme la pràctica dels ambients. Aquest curs ha seguit la 

formació amb un curset més teòric. 

• Creus que t’hauràs de seguir formant? 



63 

 

Per descomptat que sí. Sempre cal anar formant-se, ja que sempre hi ha coses que 

encara cal polir i ampliar. En el meu cas: l’avaluació, la distribució d’espais, la varietat 

i diversitat de propostes, etc.  

• T’has posat en contacte amb algú que coneixies que treballés amb aquesta 

metodologia? 

No, només m’he enriquit d’experiències que ens han contat altres mestres que 

treballaven amb aquesta metodologia al curset de formació.  

• Ara que fa dos anys que treballau així, compartiu experiències entre els mestres 

per aprendre els uns dels altres? 

Sí, és una de les fonts d’aprenentatge compartir el que feim: amb fotografies, 

comentant-ho amb els companys, a les reunions de cicle on valoram i avaluam la 

feina, etc.  

• Quines dificultats personals trobes que hi ha a l’hora d’implantar una 

metodologia educativa nova? I facilitats?  

La dificultat ha estat començar una nova manera de fer amb la incertesa de no saber 

com anirà, podríem dir que la inseguretat. La meva major facilitat ha estat formar part 

d’un cicle on sempre tens suport i la tranquil·litat que tot el cicle comença del mateix 

punt. 

• Quins facilitadors del centre han estat clau? I entrebancs? 

Com a facilitador de centre crec que l’element clau ha estat el fet que la coordinadora 

sempre ha estat impulsora, ens ha animat i servit de guia. A més ha facilitat el canvi 

o adequació dels espais, el mobiliari i els materials.  

El fet de ser una escola molt nombrosa ha dificultat l’organització del cicle, que ha 

anat evolucionant per adaptar-se al gran nombre de tutories que tenim. Aquest seria 

l’entrebanc que jo he trobat. 

• Quin i com ha estat el treball en equip del claustre? 



64 

 

Com ja t’he dit, el canvi ha estat més al cicle d’Infantil, tot i que des d’aquí s’ha 

intentat animar als cicles de primària per tal que aquests s’engresquin. Aquí neix la 

feina de claustre: posades en comú del que feim al nostre cicle, etc., per tal d’arribar 

a una línia metodològica de centre.  

• Hi ha hagut companys que s’hagin resistit al canvi? Això no és agradable a nivell 

personal si ets una persona implicada amb el canvi. Has intentat fer alguna cosa 

per tal que aquest canviés la seva actitud? 

Al principi tots els canvis costen i no tothom els accepta de la mateixa manera, però 

el cicle va anar acceptant el canvi, sobretot arran d’avaluar i observar la pràctica de 

l’any passat.  

A primària els costa una mica més tot això de la innovació.  

• Creus que les persones més tradicionals podran arribar a treballar amb aquesta 

metodologia com cal o, en canvi, penses que sempre seguiran treballant a la seva 

manera? Com gestiones això? 

Crec que la gent sol fer un esforç per adaptar-se a la nova manera de fer. És vera que 

a alguns mestres se’ls ha d’estirar bastant, però això forma part de la professió. 

Engrescar els altres és feina d’aquells que ja ho estan. Segurament a aquestes persones 

els costarà més fer el canvi i seguiran duent a terme pràctiques tradicionals dins la 

seva aula. Crec que s’ha de parlar amb ells, han de participar en formacions, etc. Si 

això no basta, no sé què més es pot fer, no s’ha donat el cas a l’escola. Nosaltres, com 

ja t’he dit, estiram a aquestes persones tot el que podem, ja que hi ha coses que no 

depenen de nosaltres i són males de canviar. És un fet que s’ha d’acceptar per molt 

que costi.  

• Dediques un temps a la reflexió personal per tal de millorar la teva pràctica en 

els ambients? 

Contínuament vaig repensant la teva pràctica. No seguesc cap estratègia fixa, sinó que 

reflexion sobre el que em crida l’atenció de cada dia. A vegades té a veure amb les 

meves intervencions, a vegades amb la resolució de conflictes, etc.  
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• Dediques un temps a l’avaluació de la teva pràctica en els ambients? Com? 

Sí, sobretot a les sessions de cicle on posam en comú la pràctica i avaluam la nostra 

feina. 

• Creus que era necessari que l’escola innovés? Per què?  

Sí, ho era, com a punt de partida cap a una manera de dibuixar una línia metodològica 

de centre adaptada al món on vivim i encaminada cap a l’educació que volem.  

• T’agradaria seguir innovant? Per què?  

Si, sempre és bo anar renovant-se i conèixer noves maneres de fer feina que et puguin 

enriquir com a persona i com a mestra. 

• És difícil canviar de metodologia i de concepcions. T’has ajudat d’alguna cosa 

per tal que aquest canvi fos més bo de dur? 

Sí, cal fer un sobreesforç i canviar la concepció de mirada d’infant. Sobretot cal 

formació i informació de tot el que és la nova metodologia. 

M’he recolzat molt en les meves companyes de feina.  

• Quines actituds creus que són importants a l’hora de dur a terme un canvi de 

metodologia?  

Ganes de canviar, formació, informació, compartir experiències (converses, 

produccions, fotografies...), creure que val la pena seguir endavant per donar 

oportunitats perquè cada infant trobi el seu espai i el seu moment. 

• T’ha estat difícil que les famílies entenguessin aquesta nova metodologia? Com 

les heu engrescades? 

No ha estat difícil perquè tenien l’experiència del curs passat, el pares varen veure la 

transformació dels espais, dels materials, les fotografies... i sobretot la convicció de 

la coordinadora que va saber comunicar-ho. 
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• Creus que la innovació requereix temps, és a dir, el canvi de metodologia s’ha fet 

d’un dia per un altra o s’ha fet passa a passa? 

Necessita temps, evolució, canvi, adaptació, acomodació. Necessita anar fent, 

repensant, avaluant, anar passa a passa per millorar. 

• Quin és el rol de l’adult quan hi ha una innovació, és a dir, quina és la postura i 

quines són les actituds que aquests han de tenir per tal de poder assolir els 

objectius?  

Sobretot implicar-se, formar-se. Passar a l’acció: organitzar l’espai, el temps, el 

material, els agrupaments... Adaptar els objectius a la nova metodologia per dur-la a 

la pràctica. 

 

Entrevista S3. Mestra d’Educació Infantil 

• Què va impulsar a fer el canvi? Perquè un canvi en aquest sentit? 

El projecte de direcció proposat pel nou equip directiu proposava fer un canvi de 

filosofia d’ensenyament començant sobretot per educació infantil, concretament al 

curs dels infants de tres anys que van iniciar la seva escolarització amb la posada en 

marxa dels ambients. 

Aquest canvi era necessari perquè la societat ha anat canviant, els interessos dels 

infants són diferents i la forma d’ensenyança ha d’anar evolucionant, modificant-se 

dia a dia per poder oferir als infants noves propostes d’aprenentatge. 

• És un canvi compartit al centre? Com es va iniciar el procés al centre?  

A Educació Infantil, enguany és el segon any que es duu a terme l’aprenentatge per 

ambients. Durant l’anterior any es va parlar molt, sobretot les mestres de tres anys 

que eren les que ho havien començat a posar en pràctica. Ara, en aquests moments 

totes les mestres comparteixen aquest canvi. 
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• Quan vares saber que havies de començar a treballar per ambients, què va ser 

el primer que et va passar pel cap? 

Que seria un canvi molt gros, que hi havia molta feina a fer, sobretot de cara a les 

famílies, ja que s’havia d’explicar molt bé en què consistien els ambients, en què es 

fonamentaven, com aprendrien els seus fills/es, llevar-lis l’angoixa cap a la nova 

metodologia... 

• Què vares sentir a l’hora de començar a treballar amb una metodologia que no 

havies treballat mai? Por, angoixa, il·lusió, ganes… 

Molta, molta por! Sortir de la zona de confort no és agradable però les ganes, la 

il·lusió feien que la mirada cap a l’infant canviàs en mi i m’adonàs que anaven 

aprenent a través de mil llenguatges. 

• T’has hagut de formar? Com ho has fet? (formacions, visites a altres escoles…) 

Com que era el meu primer any a l’escola i el primer any de canvi de 

filosofia/metodologia d’aprenentatge al centre, vaig voler adaptar-me ràpidament i 

aprendre tot el que pogués per poder atendre les necessitats dels infants. Vaig realitzar 

tres cursets, visitar escoles, llegir molt i fer recerca d’informació. 

A més vaig tenir tres pilars molt forts (companyes de feina i nivell) que em varen 

ajudar molt amb els dubtes que em sortien dia a dia. 

• Creus que t’hauràs de seguir formant? 

Si, contínuament! 

• T’has posat en contacte amb algú que coneixies que treballés amb aquesta 

metodologia? 

Si, conec mestres d’altres escoles amb les quals he intercanviat informació, idees... 

• Ara que fa dos anys que treballau així, compartiu experiències entre els mestres 

per aprendre els uns dels altres?  
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Sí, feim reunions, en parlam als cicles, als claustres i, a més, anem rotant per poder 

visitar i observar cada un dels ambients que es realitza en el cicle d’Educació infantil. 

• Quines dificultats personals trobes que hi ha a l’hora d’implantar una 

metodologia educativa nova? I facilitats? 

Com a dificultat, el fet que no tot el cicle entengui per igual que és un canvi que 

requereix d’una altra manera de fer, de veure els infants, que inclou una actitud 

d’acompanyament, un llenguatge en positiu, un respecte del temps, de les produccions 

i, sobretot, una observació més propera dels infants. Que hi ha d’haver molta posada 

en comú, xerrades, exposicions de punts de vista i acords, planificació i coordinació. 

He hagut de fer una feina personal per no “cremar-me” amb mestres que no entenen 

el canvi tal com jo l’entenc. 

Com a facilitat personal, per jo la clau ha estat, sobretot, el canvi de mirada de l’infant. 

Sense un canvi de mirada no hauria pogut canviar el meu paper com a mestra. 

• Quins facilitadors del centre han estat clau? I entrebancs?  

Com a facilitadors del centre destacaria el suport i la predisposició de l’equip directiu 

per implementar aquesta nova metodologia, obert al canvi i amb voluntat de millorar 

el centre. També l’organització dels recursos i del temps que fan que es faciliti la 

comunicació, l’intercanvi i un clima de benestar. 

D’entrebancs del centre no n’hi ha hagut gaire. Per dir alguna cosa podríem dir que 

hi ha molts d’infants i això dificulta una mica l’organització dels espais.  

• Quin i com ha estat el treball en equip del claustre? 

Aquest segon any ha estat molt positiu, ja que també s’han posat en pràctica els 

ambients a 4 i 5 anys. Tot el claustre ha participat de l’adequació dels espais, de dur 

a terme ambients facilitadors d’aprenentatge, de compartir experiències, d’anar 

formant-se... 

També a Primària es comencen a moure les ganes de canvi, tot i que ha costat més. 

Arran de que Infantil hagi innovat, arran de xerrades, posades en comú, etc., pareix 
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que també comencen els canvis a primària, de fet, l’any que ve introduiran tallers i 

aprenentatge cooperatiu.  

• Hi ha hagut companys que s’hagin resistit al canvi? Això no és agradable a nivell 

personal si ets una persona implicada amb el canvi. Has intentat fer alguna cosa 

per tal que aquest canviés la seva actitud? 

L’any passat quan es varen posar en pràctica els microespais hi havia mestres que no 

entenien del tot el funcionament d’aquests i es varen resistir una mica, però en el 

transcurs del curs varen poder observar com els infants s’organitzaven i eren ells 

mateixos els promotors del seu propi aprenentatge. També vàrem començar a parlar 

molt dels microespais o ambients i aquestes converses foren el punt de partida per 

il·lusionar, provocar a fer a les altres mestres.  

Les mestres més motivades vàrem intentar motivar a les demés, va ser un element 

clau. 

• Creus que les persones més tradicionals podran arribar a treballar amb aquesta 

metodologia com cal o, en canvi, penses que sempre seguiran treballant a la seva 

manera? Com gestiones això? 

Crec que tothom pot canviar de metodologia posant-li ganes i il·lusió. Si aquestes 

ganes i la il·lusió són absents, cal que, com he dit abans, aquells amb més ganes 

cerquin estratègies per tal de motivar-les. Clar està que després d’això, no tothom 

seguirà el canvi de la mateixa manera que tu, però crec que el fet d’aconseguir que 

algú es motivi ja és important.  

• Dediques un temps a la reflexió personal per tal de millorar la teva pràctica en 

els ambients? 

Si, sempre vaig veient el fer de les altres companyes i qüestionant-me la meva pròpia 

pràctica per anar millorant i aprenent dia a dia. 

• Dediques un temps a l’avaluació de la teva pràctica en els ambients?  
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Cada dia a través de l’observació, l’acompanyament dels infants vaig avaluant les 

propostes, processos, resultats, situacions d’aprenentatge, de relació i sobretot la meva 

pràctica (intervencions, actituds, etc.) 

• Creus que era necessari que l’escola innovés? Per què? 

Sí, ens hem d’adaptar al món on vivim i hem d’avançar sempre que sigui possible.  

• T’agradaria seguir innovant? 

Sí, m’agraden els nous reptes. 

• És difícil canviar de metodologia i de concepcions. T’has ajudat d’alguna cosa 

per tal que aquest canvi fos més bo de dur?  

Per jo no ha estat gens difícil perquè he tengut l’ajuda i la complicitat dels 

companys/es. 

• Quines actituds creus que són importants a l’hora de dur a terme un canvi de 

metodologia? Compromís, ganes d’aprendre… 

Uf, moltes! Compromís amb el canvi, ganes d’aprendre, canvi de mirada cap a 

l’infant, acceptació, comprensió, participació… 

• T’ha estat difícil que les famílies entenguessin aquesta nova metodologia? Com 

les heu engrescades?  

Gens ni mica! Des de la primera reunió es van explicar molt el funcionament dels 

ambients, com es gestionarien, com seria l’aprenentatge dels seus fills/es, un 

aprenentatge viu i actiu a través de la manipulació dels materials, l’observació, 

l’assaig-error de les propostes i que en tot aprenentatge era molt important que els 

pares també participessin molt en el dia a dia dels seus fills/es. 

• Creus que la innovació requereix temps, és a dir, el canvi de metodologia s’ha fet 

d’un dia per un altra o s’ha fet passa a passa?   
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El canvi de metodologia s’ha iniciat. Anirem passa a passa elaborant, rectificant, 

construint i destruint per a tornar a construir i anar millorant i aprenent conjuntament 

amb els infants. 

• Quin és el rol de l’adult quan hi ha una innovació, és a dir, quina és la postura i 

quines són les actituds que aquests han de tenir per tal de poder assolir els 

objectius? 

D’acompanyament, d’adult de referència, facilitador d’aprenentatges, de suggerir 

solucions, de resoldre conflictes a través del diàleg i la comprensió, donar resposta a 

les necessitats dels infants... 
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Entrevista a membres de l’equip directiu del CEIP Joan Veny i Clar. Escola que 

comença a innovar. 

Entrevista S4. Secretària 

• Què va impulsar a fer el canvi? Perquè un canvi en aquest sentit? 

Vam considerar que era necessari un canvi de mirada i donar al nin un paper més actiu 

i protagonista, defugint de les classes dirigides, de les feinetes sobre paper i d’estar 

massa temps asseguts a una cadira, així vam decidir que l’ambient i, en conseqüència, 

els materials, serien el tercer educador. 

• És un canvi compartit al centre? Com es va iniciar el procés al centre?  

El procés es va iniciar el curs passat a Educació Infantil i és fruit d’un gran debat, 

acompanyat de la formació del professorat implicat. Es va implantar primer només 

als quatre grups de tres anys, i aquest curs ja fan microespais tots els grups d’infantil, 

és a dir, ho començàrem de manera gradual. 

• Perquè i com es va triar començar a treballar per ambients? Va ser una decisió 

consensuada amb l’equip docent? 

Amb les meves respostes anteriors gairebé ja he contestat aquesta pregunta. Només 

afegiria que sempre es parteix del consens, i que va ser així com l’equip d’infantil, 

amb el suport de l’equip directiu, va decidir posar en marxa aquest projecte.  

Va sorgir arran d’unes mestres interines que tenien experiència amb aquesta 

metodologia, ens van fer algunes propostes i l’equip directiu ben aviat va començar a 

replantejar-se fer un canvi.  

S’ha de dir que la coordinadora d’infantil és també Cap d’Estudis del centre i es va 

implicar molt en les tasques de coordinació i de motivació dels mestres. Ha estat un 

pilar, un punt de reforç, una font inesgotable d’idees, recursos, feina i compromís. 

• Què vares sentir a l’hora de començar a estar al capdavant d’un procés de canvi? 

Por, angoixa, il·lusió, ganes, responsabilitat… 
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Totes i cada una d’aquestes idees pasturaven pel meu cap. Tot canvi espanta, eren 

molts els dubtes que em plantejava: quina serà la reacció de les famílies? I la dels 

companys de primària? Com distribuirem els espais i els materials? Com farem front 

a la despesa  econòmica?, etc. Tot això va conduir a molt de diàleg entre els membres 

implicats i, a poc a poc, anar aclarint alguns dubtes.  

• T’has hagut de formar? Com ho has fet? (formacions, visites a altres escoles…) 

És clar, hem rebut formació, compartint experiències amb altres centres i també, a 

nivell personal, he procurat llegir molt sobre el tema. 

• Creus que t’hauràs de seguir formant? 

I qui no? Consider que la formació, a part d’aportar idees, t’ajuda a reflexionar sobre 

la feina que estàs fent i de com l’estàs fent. 

• T’has posat en contacte amb algú que coneixies que treballés amb aquesta 

metodologia? 

Sí, de fet, hem compartit horabaixes de cafetet, que s’han convertit en llargues 

converses sobre la nostra feina de mestres d’infantil.  

• Ara que fa dos anys que treballau així, compartiu experiències entre el claustre 

per aprendre els uns dels altres?  

Som un claustre molt gran, això implica diferents punts de vista i, fins i tot, que algú 

arrufi el nas perquè el canvi s’inicia des d’abaix. Així i tot, s’ha presentat un Power 

Point explicant com ho feim i pel curs que ve s’intentarà  impulsar el treball cooperatiu 

i els tallers a Primària. 

• Quines dificultats personals trobes que hi ha a l’hora d’implantar una 

metodologia educativa nova? I facilitats? 

A nivell personal, totes les dificultats que ja he esmentat, a més, en combinació amb 

les pors i resistències dels companys, ja que formant part de l’equip directiu, en 

algunes ocasions, has de portar el pes d’algunes actituds dels mestres, i no és bo de 

dur.  
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Sobre les facilitats et puc contestar fent-te una altra pregunta: no creus que tot és més 

fàcil si un està motivat i fa les coses amb il·lusió? Jo crec que és clau. 

• Quins facilitadors del centre han estat clau? I entrebancs?   

Fent referència als facilitadors, crec que ha estat clau tenir un equip d’infantil motivat 

amb capacitat de reinventar-se cada dia. També la previsió de despesa econòmica ha 

facilitat la compra del material.  

I d’entrebancs… doncs l’organització de 12 grups, que hi hagi espais més reduïts uns 

que els altres, el fet que cada aula pegui al pati dificulta o impossibilita dur a terme 

els microespais els dies de mal temps… 

• Quin i com ha estat el treball en equip del claustre? 

Els plans de formació han estat diferents per infantil i per primària, així cada un s’ha 

pogut centrar en el seu àmbit de treball més concret. Tot i així, a través de la Comissió 

Pedagògica i també a nivell de claustre s’han fet reunions per a tractar aquests temes. 

• La teva tasca dins l’equip directiu és fonamental per tal d’incidir en l’activitat 

dels docents. Quines estratègies has usat per tal d’engrescar-los, donar-los 

confiança, etc.? 

Crec que aquí la cosa ha anat a l’inrevés. Ha estat l’equip d’infantil que m’ha 

engrescat i motivat, però no només a mi, sinó també a tot l’equip directiu, que tot i 

ser els impulsors del projecte hem necessitat la seva empenta. Aquesta il·lusió, des de 

l’equip directiu i les mestres d’infantil, l’hem intentat transmetre a la totalitat del 

claustre.  Ens estam començant a contagiar uns als altres. 

• Hi ha hagut companys que s’hagin resistit al canvi? Això no és agradable a nivel 

personal si ets una persona implicada amb el canvi. Has intentat fer alguna cosa 

per tal que aquest canviés la seva actitud?  

És una realitat que no tots tenim el mateix nivell d’implicació. Des de l’equip directiu 

crec que s’ha escoltat tothom, s’ha possibilitat la formació i s’ha obert la mirada cap 

a altres centres que, com nosaltres, inicien el canvi. A partir d’aquí, la nostra tasca és 
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intentar motivar en el dia a dia, parlar amb els mestres, seguir oferint formació, oferir 

estratègies, etc.  

No podem incidir d’altra manera amb les persones que no són tan pro-canvi. Cal dir 

que no ens hem trobat amb cap mestre que hagi tingut males actituds, etc.  

• Creus que les persones més tradicionals podran arribar a treballar amb aquesta 

metodologia com cal o, en canvi, penses que sempre seguiran treballant a la seva 

manera? Com gestiones això? 

La veritat és que els ambients a Infantil i els tallers i l’aprenentatge cooperatiu a 

Primària, ja tenen una distribució dins l’horari de cada professor i també el fet que en 

els grups hi haurà nins de diferents edats, són condicionants que, d’una manera o una 

altra, ja impliquen un nou plantejament en la manera de fer i que  cada un els 

gestionarà, a partir de la seva pròpia experiència.  

• Dediques un temps a la reflexió personal per tal de millorar la teva pràctica en 

els ambients? 

Dedic un temps a la reflexió en general en relació als ambients, ja que jo no hi particip 

activament, però sí que ho faig com a membre del claustre i de l’equip directiu. A més 

de reflexions que tenen a veure amb la manera de fer dels mestres, també reflexion 

sobre els espais, materials, etc.  

• Creus que era necessari que l’escola innovés? Per què? 

Sí. Crec que ja he contestat a aquesta pregunta, però ho puc resumir reivindicat el dret 

a la infància, ha tenir cobertes les seves necessitats afectives i de joc. 

• T’agradaria seguir innovant? 

És clar que sí. Un dels reptes de l’equip directiu és implicar tota l’escola.  

• És difícil canviar de metodologia i de concepcions. T’has ajudat d’alguna cosa 

per tal que aquest canvi fos més bo de dur?  
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Xerrar, xerrar, xerrar, compartir experiències i tenir una visió crítica, però sobretot 

positiva. 

• Quines actituds creus que són importants a l’hora de dur a terme un canvi de 

metodologia? Compromís, ganes d’aprendre…  

Totes les que he esmentat a mesura que t’he contestat altres preguntes.  

• T’ha estat difícil que les famílies entenguessin aquesta nova metodologia? Com 

les heu engrescades? 

La veritat que deixant de banda l’enrenou inicial d’un grup de pares que es posaren 

en contacte amb l’equip directiu, els quals manifestaren la seva preocupació per 

l’aprenentatge de la lecto-escriptura, no s’ha produït res més destacable.   

Els pares i mares van  han compartit la il·lusió dels seus fills, que arriben a casa amb 

ganes de contar coses. A més, a través del blog tenen un recull fotogràfic del que anam 

fent. A part , ens donam a conèixer amb més detall a la jornada de portes obertes. 

• Creus que la innovació requereix temps, és a dir, el canvi de metodologia s’ha fet 

d’un dia per un altra o s’ha fet passa a passa?  

Lògicament s’ha de fer passa a passa. Ens durà molt de temps consolidar el canvi. 

Necessitarem molta reflexió, molts de canvis, etc.  

• Quin és el rol de l’adult quan hi ha una innovació, és a dir, quina és la postura i 

quines són les actituds que aquests han de tenir per tal de poder assolir els 

objectius? 

Escolta, acompanyament, companyerisme, assertivitat… etc.  

 

Entrevista S5. Cap d’estudis 

• Què va impulsar a fer el canvi? Perquè un canvi en aquest sentit? 
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Des de l'equip directiu es veia la necessitat de canvi, de fet en el projecte de direcció 

es contemplava la introducció de canvis metodològics. La societat canvia 

constantment i l'escola sembla que generalment és un àmbit que transcorre 

paral·lelament; els resultats no són els esperats i el camí per arribar-hi tampoc el més 

adequat, baix compromís i frustració dels infants que condueix cap a un nombre elevat 

de fracàs escolar. Per tant l'escola ha d'oferir tot allò que necessiten els infants però 

sobretot experiències enriquidores que garanteixin el seu desenvolupament integral. 

• És un canvi compartit al centre? Com es va iniciar el procés al centre?  

L'any passat l'equip d'infantil va iniciar tot aquest projecte a infantil. Es va començar 

un moment de debat, discussió, anàlisi...del que es podia fer. Partint de fer un canvi 

de mirada cap a l'infant, amb quina cultura d'infància creim. Es va decidir que el curs 

2017-2018 només es posaria en pràctica a les aules de 3 anys, per començar d'abaix 

per anar avançant als cursos posteriors. De tot d'una hi havia mestres una mica més 

angoixats, amb més inseguretats que pentura no creien de primera mà amb el que 

s'estava plantejant. 

• Perquè i com es va triar començar a treballar per ambients? Va ser una decisió 

consensuada amb l’equip docent? 

Nosaltres som un centre amb un nombre elevat d’infants i amb uns espais i recursos 

limitats, no hem intentat copiar cap model en concret, simplement hem agafat els 

ingredients necessaris per fer la nostra recepta adaptant-la a la nostra realitat. Per això 

no parlam d’ambients, parlam de microespais. Després de dos cursos tot l’equip 

d’infantil està compromès, implicat i content amb la tasca que es du a terme. És cert 

que un dels nostres dubtes és el pas cap a primària, que passarà després. Però ara 

també s’ha iniciat aquest camí, en principi el curs que ve es faran 4 hores setmanals 

de tallers i esperam que siguin un èxit. 

• Què vares sentir a l’hora de començar a estar al capdavant d’un procés de canvi? 

Por, angoixa, il·lusió, ganes, responsabilitat… 
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Personalment com a cap d’estudis a principi del curs passat quan al cicle d’infantil es 

va començar a parlar d’aquest petit canvi jo estava d’allò més il·lusionada però també 

vull dir que durant tot aquest període he sentit tota una barreja de sentiments. 

Per començar molta il·lusió per veure que era possible una nova manera de fer encara 

que fossin 6 hores a la setmana, però això no és possible sense tota la implicació del 

cicle, no volia que hi visquessin com una imposició ni molt manco; volia transmetre 

les meves ganes i positivisme a les meves companyes. Només va ser com aquella 

passeta, aquella empenta que es necessitava per fer caure la primera peça del dominó. 

Després tots es van submergir dins aquesta espiral de reflexió, de debat, de canvi, de 

com volem les aules, l’estètica, la importància de l’espai com educador, de com ens 

organitzam, de que oferim, de que això no funciona, doncs ho canviam... 

I ara només puc donar les gràcies a tot el que les meves companyes han aconseguit, 

ja que sense les seves ganes, implicació i esforç no hauria estat possible. 

• T’has hagut de formar? Com ho has fet? (formacions, visites a altres escoles…) 

Primer de tot vaig començar a llegir articles per internet, alguns llibres de na Rebeca 

Wild i na Catherine L’Ecuyer. L’any passat vàrem fer amb algunes de les companyes 

del cicle una formació de Xarxa Renovació i visitarem centres: CEIP Son Juny, CEIP 

Es Talaiot, CEIP Sant Miquel i CEIP Rosa dels Vents. 

A més a nivell de centre també vàrem aprofitar les hores de formació de primària per 

parlar, era el nostre espai i la veritat és que puc afirmar que va ser molt profitós, sovint 

deixam de costat un aspecte important com el diàleg i aquest va ser la llavor que va 

fer possible tot això. 

També el curs 2017-2018 la majoria de mestres del cicle va participar a la formació 

del CEP Espais i cultura d’infància. I aquest any amb la possibilitat de diversificar la 

formació entre infantil i primària n’hem fet una d’ambients on hem tingut 

l’oportunitat de coincidir amb altres escoles que com nosaltres es troben en un procès 

de canvi acompanyats de dues mestres del GIPI. 

• Creus que t’hauràs de seguir formant? 
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Crec que la formació és bàsica en la nostra professió, per no caure en la rutina, per no 

acomodar-nos en el que feim i poder mantenir sempre una actitud activa, dinàmica, 

positiva i «innovadora» en la nostra pràctica. De totes maneres també consider 

necessari saber aturar i reflexionar. 

• T’has posat en contacte amb algú que coneixies que treballés amb aquesta 

metodologia? 

L’any passat amb les visites als centres vàrem tenir l’oportunitat de conèixer altres 

centres que treballen de manera més oberta amb la idea d’una escola viva i activa. 

Visitar-les, parlar amb els mestres, entrar a les aules, conèixer els espais, respirar 

l’essència dels infants és la millor manera de viure-ho i poder agafar allò que a tu et 

pugui servir. 

• Ara que fa dos anys que treballau així, compartiu experiències entre el claustre 

per aprendre els uns dels altres?  

Aquesta formació d’enguany amb aquest format especial que diferenciava infantil i 

primària però amb sessions de confluència que ha permès aquest intercanvi 

d’experiències i hem aprofitat per explicar el que es fa. En el nostre cas vàrem 

presentar el nostre projecte del Microespais a tot el claustre. I a més a més tots els 

mestres interessants poden venir a infantil a veure com funciona. 

• Quines dificultats personals trobes que hi ha a l’hora d’implantar una 

metodologia educativa nova? I facilitats? 

A l’hora d’implantar una metodologia educativa nova sorgeixen dificultats, sobretot 

quan es tracta d’un cicle nombrós. Primer de tot hi ha la por a allò que es desconeix i 

la inseguretat de no saber que fer, a sortir de la zona de confort, d’allà on en sentim 

còmodes, a la creença que primer necessitam formar-nos bé per poder iniciar un canvi. 

Personalment crec que el que és necessari primer de tot és creure en allò que vols fer, 

en atrevir-te a fer, actuar, canviar... d’aquí després t’aniran sorgint dubtes, et 

qüestionaràs el que fas i després evidentment hi ha la formació per ajudar-te a trobar 

les respostes, a guiar-te i a ampliar els punts de vista. 



80 

 

• Quins facilitadors del centre han estat clau? I entrebancs?  

Els elements del centre que han facilitat aquest canvi crec que han estat: 

o L’equip de mestres d’infantil que es va mostrar predisposat a fer-ho possible. 

A més enguany és un cicle unit i això es palpa en l’ambient que es respira. 

o Imprescindible l’ajuda i suport de la Secretària del centre que ha permès 

gestionar la part econòmica per fer possible el canvi d’estètica a les aules. 

o La creació de la comissió de Microespais que ofereix un temps per debatre i 

seguir reflexionant sobre el que feim, si funciona, si s’ha de canviar res. 

Pel que fa als entrebancs dos aspectes que puc mencionar tampoc són competència 

directa del nostre centre, ja que em refereixo a la manca d’espais recursos personals. 

• Quin i com ha estat el treball en equip del claustre? 

Crec que seria més idoni parlar de l’equip de cicle, ja que per ara només afecta a 

infantil, de totes maneres a una reunió de primària va sorgir la necessitat de tenir una 

relació més bidireccional entre les dues etapes, a veure si de cara al proper curs oferint 

espais de temps que ho permetin, es pot assolir aquest objectiu tan necessari. 

• La teva tasca dins l’equip directiu és fonamental per tal d’incidir en l’activitat 

dels docents. Quines estratègies has usat per tal d’engrescar-los, donar-los 

confiança, etc.? 

Aquesta pregunta és complicada de respondre, jo no he fet res especial, només he 

intentat transmetre la meva il·lusió i les meves ganes i he intentat que totes les mestres 

se sentin a gust a l’escola i he fet tot el possible perquè fos així. 

• Hi ha hagut companys que s’hagin resistit al canvi? Això no és agradable a nivell 

personal si ets una persona implicada amb el canvi. Has intentat fer alguna cosa 

per tal que aquest canviés la seva actitud? 

Com ja he dit hi havia algunes mestres una mica més resistents al canvi, per por, per 

inseguretat, perquè no hi creien... Simplement crec que les he animat a fer-ho, només 
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es tractava de 6 hores setmanals, molt diferent a si hi dediques tota la jornada. Per tant 

no ha fet falta res més, elles mateixes amb temps han canviat la seva visió, han vist 

que ho han fet bé, que passen gust de fer-ho i que sobretot els infants gaudeixen molt. 

• Creus que les persones més tradicionals podran arribar a treballar amb aquesta 

metodologia com cal o, en canvi, penses que sempre seguiran treballant a la seva 

manera? Com gestiones això? 

Jo vull pensar que tothom és capaç de treballar d’una altra manera, uns necessiten més 

temps i d’altres manco, crec que s’ha de provar, de deixar-te animar pels companys, 

d’intentar canviar la teva mirada i deixar-te dur per l’infant que tens a dins. 

• Dediques un temps a la reflexió personal per tal de millorar la teva pràctica en 

els ambients? 

Personalment tenc un cap molt actiu, sovint pens amb el que feim, amb si ho feim bé, 

amb què podem canviar... Per això trob que hem de tenir un temps damunt l’horari 

per reflexionar conjuntament tots els mestres implicats. Però també personalment 

cada un ha de cercar un moment per fer-ho de manera individual, no només amb el 

treball d’ambients, sigui quina sigui la teva manera de fer feina. 

• Dediques un temps a l’avaluació de la teva pràctica en els ambients?  

L’avaluació és un aspecte que sempre preocupa als mestres. Que i com avaluar als 

infants; crec que també s’ha de fer de la nostra pràctica, ens serveix per reflexionar i 

millorar i fer una anàlisi de tot el que duim a terme. 

• Creus que era necessari que l’escola innovés? Per què? 

Personalment crec que és necessari innovar, la societat canvia constantment i l’escola 

també ho ha de fer: 

o S’ha d’innovar perquè els infants tenguin un paper més actiu en el seu procés 

d’aprenentatge. 
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o Perquè els mestres canviïn la seva mirada cap als infants i siguin més 

empàtics. 

o Per trobar la manera de fer que s’adapti a la nostra realitat del centre. 

o Innovar per assolir aprenentatges reals. 

o Innovar per reinventar-se com a docents. 

o Innovar per obrir l’escola al món. 

• T’agradaria seguir innovant? 

A mi m’agradaria seguir innovant sempre, el que avui comença no tindrà res a veure 

amb el que serà d’aquí a 10 anys, per tant sempre s’ha de reflexionar, qüestionar el 

que es fa i no s’ha de tenir por de canviar, això no significa que tornis enrere al punt 

de partida, sempre es tracta d’avançar amb tot el que comporta, amb els moments de 

dubte, d’inestabilitat però que són bàsics per tirar endavant. 

• És difícil canviar de metodologia i de concepcions. T’has ajudat d’alguna cosa 

per tal que aquest canvi fos més bo de dur?  

Quan s’està acostumat a fer les coses d’una determinada manera és complicat canviar, 

això no vol dir que sigui impossible ni molt manco. Quan dominam allò que feim, 

estem dins la nostra zona de confort, ens hi sentim bé. Sortir d’aquest espai és una 

opció arriscada, personalment parlant, ja que les persones tenim les nostres creences 

arrelades. Per tant la primera passa parteix d’un treball personal, es tracta de 

desaprendre per tornar a aprendre (això no vol dir canviar-ho tot sinó analitzar el que 

funciona i el que no) i de reflexionar sobre la cultura d’infància per assolir aquest 

desitjat canvi de mirada cap a l’infant. 

• Quines actituds creus que són importants a l’hora de dur a terme un canvi de 

metodologia? Compromís, ganes d’aprendre… 

Per poder dur a terme un canvi metodològic per començar és imprescindible el 

compromís de tots els docents implicats, és cert que no tots partiran del mateix nivell, 

n’hi haurà de més engrescats i d’altres amb més pors i inseguretats, per això és bàsic 
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que s’ajudin, s’animin i s’estirin entre tots per contagiar-se la il·lusió. Per això a partir 

d’aquí serà necessària la col·laboració i participació de tot l’equip, aportant idees, 

saber dir el que es pensa, saber escoltar crítiques constructives i reflexionar sobre la 

pràctica diària. 

• T’ha estat difícil que les famílies entenguessin aquesta nova metodologia? Com 

les heu engrescades? 

Cada família és un món, per tant hi ha famílies molt predisposades a acceptar els 

canvis, d’altres amb més pors i inseguretats. Nosaltres vàrem explicar el projecte a 

principi de curs a les famílies, també a l’hora d’atenció a pares les convidam a citar-

se amb la tutora per exposar els seus dubtes i inquietuds. 

Es va fer la jornada de portes obertes on tot el poble estava convidat a visitar al centre, 

i crec que a poc a poc les famílies s’han convençut del que feim, sobretot quan veuen 

la il·lusió dels seus infants. 

• Creus que la innovació requereix temps, és a dir, el canvi de metodologia s’ha fet 

d’un dia per un altra o s’ha fet passa a passa?  

Crec que innovar requereix temps, es pot fer el canvi d’un any per un altre però 

després hi ha molta tasca a fer: 

o Un treball de debat, reflexió i consens entre tot el cicle. 

o Importància de l’estabilitat dels docents. 

o S’ha de creure en el que es fa, ja que això sustenta poder superar les 

resistències  i adversitats que es puguin presentar. 

o Crear una comissió de treball i establir un temps a l’horari per poder dedicar-

s’hi. 

• Quin és el rol de l’adult quan hi ha una innovació, és a dir, quina és la postura i 

quines són les actituds que aquests han de tenir per tal de poder assolir els 

objectius? 

El rol del mestre és bàsic quan hi ha un procés d’innovació: 
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o L’adult ha de dur a terme un canvi de mirada cap a l’infant. 

o Ha de crear ambients i situacions d’aprenentatge. 

o S’ha de formar. 

o Ha d’afavorir l’autonomia, la creativitat i el benestar dels infants. 

o Ha de ser flexible per adaptar-se als canvis. 

o Ha de reflexionar sobre la seva pràctica. 

o El mestre ara és un guia, un company de viatge. 

 

Entrevista al CEIP Son Juny. Escola que té experiència amb el canvi però encara no 

està consolidat 

Entrevista S6. Mestra d’Educació Infantil 

 

• Com ho fas per tal que les ganes de mantenir la innovació que vàreu començar 

ja fa uns anys no es perdi?  

Bé, jo sóc interina i enguany he repetit. Sóc l’única d’infantil de les que érem el curs 

passat i per això sóc coordinadora de cicle.  

Jo quan vaig arribar ja sabia que aquí es feia feina d’aquesta manera i jo sabia a on 

anava. Em pensava que ja estava molt més consolidat del que realment està, com t’he 

comentat fa dos anys que estic aquí i en aquests dos anys s’ha hagut de fer una feinada. 

Jo crec que perquè els canvis que s’introdueixen no es perdin, cal un equip docent 

estable, la qual cosa aquí no passa, per això hi ha d’haver alguna persona que estiri 

molt, en aquest cas enguany som jo, però jo l’any que ve no sé a on seré i no bastarà 

amb que estiri l’equip directiu. Hi ha algunes mestres que han arribat enguany molt 

aptes i formades per fer feina per ambients, ja que les places estan perfilades, i crec 

que anirà bé.  
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• Com se sosté una innovació a un centre? Com ho feis per garantir-ne la 

continuïtat? Quines dificultats teniu?  

És molt difícil garantir la continuïtat d’una innovació amb la plantilla tan inestable 

que hi ha a l’escola, sobretot a Educació Infantil. Jo sóc interina, però sí que és vera 

que estic formada en aquesta metodologia i això tal vegada no dificulta tant com que 

vengui una interina sense tenir-ne ni idea. És la dificultat més gran que crec que hi 

pot haver en qualsevol procés d’innovació.  

• Ara ja fa uns anys que teniu en marxa aquest projecte innovador, segueixes 

formant-te? De quina manera? 

Sí, intent formar-me sempre que puc amb cursos relacionats amb els projectes i les 

metodologies amb les quals jo crec fermament. Agaf tots els cursos del CEP 

relacionats amb el que jo vull, però també faig altres cursos que em pag jo perquè 

m’interessa fer-les. No som d’aquestes persones que fan cursos per tenir punts, això 

no m’omple com a mestra, sempre faig cursos que m’interessen perquè en vull treure 

cosa profitosa. 

• A mesura que passa el temps, t’adones que la innovació en alguns moments 

retrocedeix, o, simplement, no avança?  

Jo crec que la manca de formació és un punt clau. Si algú no està format i no entén el 

perquè es fa aquesta innovació, fa que dificulti molt l’avanç dels projectes. També el 

que et comentava abans de la plantilla inestable, que no només l’arribada d’interins, 

sinó també mestres que fa anys que hi són i no creen amb la feina que s’intenta fer.  

És molt difícil engrescar a una persona que no creu amb allò que fa. Els projectes 

d’innovació no es tracten de canviar el mobiliari i posar-ho tot guapo, el rerefons 

comporta moltes coses més, per tant, jo crec que és un canvi de la persona. És un 

mestre que ha de canviar per fer innovació, si no, aquesta no es produirà. És una cosa 

molt personal i és un canvi de mirada cap a un mateix. Si no hi ha això, és ben igual 

el mobiliari que hi hagi. És qüestió de la persona i això, per mala sort, és molt difícil 

de canviar. Igual que amb els infants respectarem els ritmes de cada un amb els adults, 
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al cap i a la fi, hem de fer el mateix. Donar-los la visió, donar suport en allò que 

puguis, etc., però després volen o no volen, és una decisió de cada professional.  

• Com et sents quan veus que les coses no funcionen com a un li agradaria, és a 

dir, quan els processos són més lents del que un pensava, etc.? 

Home, frustra si això passa perquè no hi ha una feina d’equip adient. Per exemple, fa 

unes setmanes que estam descontentes amb un espai i totes volíem canviar-lo, però 

ningú no s’hi havia posat, i jo, després de proposar-ho unes quantes vegades vaig 

decidir quedar un horabaixa i vaig fer les 19:30h de l’horabaixa jo tota sola canviant 

tot un espai. Després no es pot pretendre que els processos de canvi vagin rodats si no 

hi ha una implicació máxima. Jo entenc que hi ha alguna mestra que té fills i no pot 

dedicar temps extra o el que sigui, però els migdies som aquí.  

• I en el cas contrari, quan veus alguns fruits de tota la feina feta, com et sents? 

Jo només fa dos anys que sóc aquí però si mir dos anys enrere, els ambients no 

funcionaven com ara ni prop fer-hi! Estic molt orgullosa perquè amb dos anys pens 

que he pogut aportar moltes coses. La feina que té els seus fruits sempre et fa sentir 

orgullosa.  

• Quines creus que són les actituds que ha de tenir un mestre per tal que un canvi 

sigui sostenible? Han canviat les actituds del principi a avui dia? 

Allò fonamental és creure en allò que fas, voler seguir aprenent, no fer una cosa i 

pensar que ja ho has fet tot. Diria que és una actitud d’empenta i de voler fer.  

• Què feis, després d’uns anys, per tal que les famílies s’hi involucrin? Heu hagut 

de cercar noves estratègies? 

De vegades és el més difícil perquè ses famílies, com nosaltres, han viscut una 

educació que res té a veure amb el que tenim ara i els costa confiar amb allò que es 

fa. És clau xerrar, explicar i dir-los el perquè de les coses, justificar amb els pilars que 

fomenten allò que fas. Estar en constant comunicació. Estar molt oberts a què si les 

famílies tenen un dubte, que si tenen una por o el que sigui, ells puguin demanar-ho 
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saben que ho poden fer tranquil·lament. No necessàriament s’ha d’esperar a fer una 

tutoria protocol·lària. 

Tot i així, és difícil. Jo sóc tutora de cinc anys i n’hi ha uns quants que ja van a repàs 

per aprendre a llegir i a escriure. Jo quan ho vaig saber em vaig espantar. Això és 

perquè algunes famílies encara senten inseguretat amb la manera de fer i això els dóna 

seguretat, no és perquè els nins ho necessitin, ja que fins i tot resulta contraproduent, 

però contra això no pots fer res, són decisions personals… 

• Ara que el canvi encara no està del tot consolidat, encara està en procés, has 

tengut ganes de tirar la tovallola en alguna ocasió? Com t’has ajudat per no fer-

ho? 

Sí, no per qüestió de feina ni res d’això, a jo quan m’entren ses ganes de tirar sa 

tovallola és quan no funciona com m’agradaria la feina de l’equip. De vegades pens 

que vaig a contracorrent i me frustr, però llavors, pens que la meva feina és estar amb 

els infants i la força me la dóna posar sa mirada damunt els infants i pensar que jo no 

sóc aquí pels grans sinó que sóc aquí pels petits. Te donen una abraçada i te carreguen 

les piles.  

• Quina importància creus que té l’equip docent de l’escola en aquests moments 

de seguir avançant fins a aconseguir l’objectiu? 

És fonamental. Si l’equip directiu no estira i no està convençut i és molt ferm amb la 

consolidació del projecte possiblement aquest no sortirà endavant, per molt que els 

mestres tenguin ganes. Això és una cosa que també he viscut, he vist mestres molt 

engrescats i l’equip directiu diu: “Sí, sí…”, però a l’hora de la veritat no posen les 

cartes damunt la taula i emprenen el camí.  

He vist cicles molt dividits, per una banda mestres amb moltes ganes d’innovar i altres 

que no en tenen gens, i aquí si l’equip directiu no es posiciona, tres mestres tots sols 

no faran massa cosa. Per això pens que l’equip directiu és un motor.  
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• A l’inici del canvi dedicaves un temps a la reflexió i a l’avaluació de la tasca 

docent i de les propostes per tal de millorar? Ho segueixes fent? De quina 

manera? 

Sí, al moment. En moltes ocasions, en el dia a dia, dius: “Ostres, ara hagués pogut 

actuar d’una altra manera”. Al final, en el dia a dia, es nota i la reflexió és constant.  

El fet de treballar amb parella educativa fa que la meva companya em pugui dir si ella 

ho hagués fet d’una altra manera, si creu que ho he fet bé, etc., i a la inversa. Crec que 

això és un “pro” a l’hora d’autoavaluar-se, ja que de vegades, pot passar que un no se 

n’adoni d’alguna cosa i si tens algú que et miri des de fora i t’ho pot dir sempre és de 

gran ajuda.  

• Has pogut conèixer mestres que no volien innovar de cap de les maneres i ho han 

acabat fent? Quin procés creus que han seguit aquestes persones? 

Sí, he vist gent que s’ha resistit al canvi i després s’hi ha afegit perquè ha vist que 

funcionava, però aquest tipus de mestres no s’havien negat al canvi, sinó que s’havien 

resistit una mica per desconeixença. Jo crec que aquell que es nega i es tanca en banda, 

si acaba seguint la línia de centre, és per obligació, no perquè ara se’ls hagi obert la 

ment. Qui es nega per jo no és un bon mestre. No et pots negar a voler millorar. Ni  a 

l’escola ni enlloc.  

• I en el cas contrari, has pogut conèixer mestres que al principi tenien moltes 

ganes d’innovar i han anat perdent aquesta il·lusió? Què creus que els deu haver 

passat? 

La il·lusió es perd quan et trobes amb un cicle que no té ganes. Per exemple, jo tenc 

una amiga que està a una escola que no té una manera d’avançar i jo li dic que haurà 

d’acabar anant-se’n d’allà, perquè s’està desgastant. És una al·lota amb molta 

formació que faria una feina excepcional però l’equip directiu li diu: ”Sí, sí…” a ella 

dins la seva aula però això no és una cosa d’una aula, és una cosa de centre, una 

filosofia, i clar, va perdent forces perquè no fa la feina a gust com la faria a un altre 

lloc.  
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• A l’inici d’un canvi trobam moltes dificultats. Creus que són les mateixes uns 

anys després? O creus que les dificultats han canviat? 

Totes les que t’he anat comentant. Jo no sé aquí al principi quines dificultats tenien, 

però ara són les que t’he dit: plantilla inestable, manca de formació i mestres amb 

actitud negativa o passiva davant el canvi. 

• El mateix passa amb alguns facilitadors de canvi. Són els mateixos o creus que 

han canviat? 

Torn insistir amb la formació. La formació de centre, en aquest cas, és un facilitador 

clau. Feim aquesta formació, decidim que anam cap aquí i que tothom vagi amb la 

mateixa direcció. Intentar estirar del carro tots junts. És fonamental i és de gran ajuda.  

També és, per jo, un facilitador, recordar coses de la teva infància i de com va ser la 

teva educació. Repensar les coses. Això implica un creixement personal totalment 

necessari que facilita que entenguis moltes coses. Si no hi ha aquest treball personal, 

difícilment es produirà un canvi de mirada. Tot això és necessari per no reproduir allò 

que hem viscut. 

• A l’inici d’un canvi sol ser una bona estratègia posar en comú experiències per 

aprendre els uns dels altres. Ho seguiu fent? Creus que és important? 

Aquesta part manca molt, seria ideal. Ahir teníem claustre i encara ho vàrem dir. Aquí 

hi ha un grup de persones que han anat durant tot el curs a la formació de PIP. 

Aquestes persones se n’han endut una experiència i uns coneixements, dels quals els 

altres no en saben res i en podríem saber molt. Per això falta aquest poder anar 

compartint. Ens manga organitzar un temps dins les hores d’exclusiva per compartir 

això. 

També crec que és important perquè és una manera d’enganxar a la gent. Si hi ha algú 

indecís que no acaba d’estar segur, s’enganxa, però si no ho compartim… 

 

Entrevista S7. Mestra d’Educació Infantil 

• Com ho fas per tal que les ganes de mantenir la innovació que vàreu començar 

ja fa uns anys no es perdi?  
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A jo em basta amb veure com vénen els nins a l’escola, com se senten quan van pels 

ambients… Si veus que els canvis tenen els seus fruits i les seves conseqüències 

damunt els infants, jo crec que les ganes no es perden.  

• Com se sosté una innovació a un centre? Com ho feis per garantir-ne la 

continuïtat? Quines dificultats teniu?  

La paraula és “constància”. Després d’aquesta n’hi ha moltes més: esforç, il·lusió, un 

bon clima de claustre, etc. Però sense constància, sense aquesta cosa que et mou per 

dedins per aconseguir allò que vols no arribaríem mai enlloc.  

• Ara ja fa uns anys que teniu en marxa aquest projecte innovador, segueixes 

formant-te? De quina manera? 

Jo vaig començar dins el món dels ambients amb el màster. Quan el cursava vaig 

començar anar a diferents escoles: Puigpunyent, Son Basca, Es Molí d’en Xema, 

Margalida Florit, etc. Tot això va ser per fer la tesina, perquè vaig ajudar na Pussy i 

na Maria Ferrer a fer unes estadístiques.  

Després vaig tenir la santa sort que quan vaig haver presentat la tesina em vàren cridar 

de Conselleria i em vàren enviar a Menorca, a l’escola Maria Lluïsa Serra. Era el 

segon any que estava obert i era de tres anys fins segon de primària i tot funcionava 

per projectes, ambients…Va ser la meva gran sort, perquè vaig sortir del màster 

d’estudiar això i ho vaig poder tocar amb les mans.  

A partir d’aquí he fet molts de cursos de formació, vaig anar a Barcelona a fer una 

setmana de pràctiques a Creanova, que només fan ambients i projectes.  

La veritat és que m’he anat formant molt perquè m’agrada aquesta manera de fer, hi 

crec.  

• A mesura que passa el temps, t’adones que la innovació en alguns moments 

retrocedeix, o, simplement, no avança?  

La por. Per allò que he viscut la gent té por a allò nou i desconegut. Jo, en el meu cas, 

aquesta por com a tal no l’he sentida, supòs que pel fet que a nosaltres, els joves, ja 
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ens ho donen molt a conèixer a la carrera, però a la gent que no ha estudiat així com 

nosaltres els fa por.  

• Com et sents quan veus que les coses no funcionen com a un li agradaria, és a 

dir, quan els processos són més lents del que un pensava, etc.? 

Jo em fustr quan veig que hi ha gent que no vol, perquè de poder, estic convençuda 

que tothom pot. He vist molta gent que es tanca en banda i diu: “Si els resultats són 

bons, jo perquè he de canviar?”, i clar, això frustra i arriba un moment que m’enfad 

perquè jo t’ho vull mostrar, jo et vull ensenyar, jo et vull ajudar, jo et vull raonar 

perquè jo crec en aquesta manera de fer feina, perquè els resultats poden ser bons, 

però de quina manera s’hi arriba? Intent qüestionar-los una mica mitjançant el diàleg.  

• I en el cas contrari, quan veus alguns fruits de tota la feina feta, com et sents? 

Orgullosa! 

• Quines creus que són les actituds que ha de tenir un mestre per tal que un canvi 

sigui sostenible? Han canviat les actituds del principi a avui dia? 

Pens que un mestre ha de creure en allò que fa, si no hi creu, no fa falta que faci res. 

Confiar en el fet que anirà bé, ajudar-se els uns als altres, estar obert a tot… Està clar 

que aquestes escoles que han fet feina sempre de manera tradicional no ho podran 

canviar tot amb la rapidesa que un voldria, però s’ha de fer de manera escalonada, 

perquè llavors hi ha mestres que pensen: “Allò que he fet fins ara no estava ben fet?”, 

idò no és que estigui mal fet però hi ha altres maneres vàlides que són més 

participatives, inclusives, el que vulguis. 

Per tant, les actituds crec que són: creure, ajudar, respectar, confiar, fer de guia per a 

aquells que no volen canviar, etc.  

• Què feis, després d’uns anys, per tal que les famílies s’hi involucrin? Heu hagut 

de cercar noves estratègies? 

Jo crec que avui dia hi ha dos tipus de famílies: aquelles que no estan formades ni 

informades i tenen la por què els seus fills en passar a primer no sabin llegir ni 
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escriure, i aquelles famílies formades i informades que creen en allò que feim. Aquest 

segon tipus de família abans no hi eren i és un factor important.  

La clau és documentar-los molt i mostrar-los evidències dels avanços dels seus fills: 

“Mira, de la manera què feim feina el teu fill a tres anys feia això i ara ja fa això altre”.  

Jo crec que totes les famílies volen que els seus fills estiguin contents a l’escola, 

motivats, integrats i respectats, i això aquí ho aconseguim, i crec que és per com feim 

feina.  

• Ara que el canvi encara no està del tot consolidat, encara està en procés, has 

tengut ganes de tirar la tovallola en alguna ocasió? Com t’has ajudat per no fer-

ho? 

No. De fet fa dos anys jo estava a Campos i entre jo i una altra que també estava 

formada per ambients vàrem implicar a tot el cicle, i no saps la feinada que va ser… 

haver d’explicar, de convèncer, de començar de zero… Això pot cansar però mai no 

t’ha de fer tirar la tovallola.  

• Quina importància creus que té l’equip docent de l’escola en aquests moments 

de seguir avançant fins a aconseguir l’objectiu? 

És el pilar. Si l’equip directiu no vol fer aquest canvi, tu com a mestra poca cosa faràs.  

He trobat casos en què l’equip directiu vol canviar però no acaba d’estar convençut 

del tot, i en aquests casos el canvi no es produeix.  

• A l’inici del canvi dedicaves un temps a la reflexió i a l’avaluació de la tasca 

docent i de les propostes per tal de millorar? Ho segueixes fent? De quina 

manera? 

Sempre. Hi ha moltes coses que t’ajuden a avaluar-te: estar en parella educativa, 

formacions, actuacions del dia a dia, converses amb altres mestres, etc.  

Si un mestre no s’avalua i no es qüestiona… Mal encaminat va.  
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• Has pogut conèixer mestres que no volien innovar de cap de les maneres i ho han 

acabat fent? Quin procés creus que han seguit aquestes persones? 

Sí, és el que parlàvem abans.  

• I en el cas contrari, has pogut conèixer mestres que al principi tenien moltes 

ganes d’innovar i han anat perdent aquesta il·lusió? Què creus que els deu haver 

passat? 

No. Sí que he conegut gent que tenia moltes ganes i no és que s’hagi desmotivat, però 

sí que ha anat tenint alts i baixos. Solen ser mestres que estan cansats de lluitar per el 

mateix i acaben dient: “Mira, idò jo ho faré així i tu fes el que vulguis”, però després 

torna a dir: “No, és que aquesta no és la manera, hem d’anar tots pel mateix camí”, i 

es torna a il·lusionar.  

• A l’inici d’un canvi trobam moltes dificultats. Creus que són les mateixes uns 

anys després? O creus que les dificultats han canviat? 

Aquí la dificultat és la plantilla inestable i la dificultat hi segueix sent. L’altra 

dificultat són els mestres que no volen avançar.  

• El mateix passa amb alguns facilitadors de canvi. Són els mateixos o creus que 

han canviat? 

Són els mateixos: l’equip directiu, les famílies i mestres amb ganes.  

• A l’inici d’un canvi sol ser una bona estratègia posar en comú experiències per 

aprendre els uns dels altres. Ho seguiu fent? Creus que és important? 

Això sempre flaqueja una mica. Tenim poc temps per posar en comú, s’hauria de 

millorar. Però ens enriquim de moltes maneres, jo, per exemple, vaig a primària a fer 

un taller. M’han ajudat, m’han mostrat com funcionen i m’enriqueix molt poder-hi 

anar.  
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Entrevista a membres de l’equip directiu del CEIP Son Juny. Escola que té 

experiència amb el canvi però encara no està consolidat 

Entrevista conjunta a S8 i S9. Directora i cap d’estudis 

• Com ho fas per tal que les ganes de mantenir la innovació que vàreu començar 

ja fa uns anys no es perdi no per part vostra ni per part dels docents? 

S8: Per part nostra aquestes ganes no fugen, sempre hi són. 

S9: Sí, i veien el que hem aconseguit fins ara diria que fins i tot van creixent enlloc 

de disminuint. Sempre es diu això de: “Un que té sempre vol més”, idò això ens passa 

a nosaltres.  

• Com es sosté una innovació a un centre? Com ho feis per garantir-ne la 

continuïtat? Quines dificultats teniu?  

S8: Una de les dificultats que tenim és la pressió que rebem per part de l’institut. No 

és una pressió directa, però si indirecta, al tercer cicle sobretot, perquè quan els infants 

passen a l’institut hi ha una sèrie de proves a fer, per exemple, les proves IAXE. Et 

diuen que estan enfocades a les competències, però això…segons quines i segons 

quan, i clar, si estan enfocades així, tots serien capaços de fer-les, però si estan 

enfocades cap al contigut, tens la pressió de què t’avaluen, que de contingut en saben, 

però no és la manera en què treballam aquí. Resulta contradictori. Tenim por de què 

el bot sigui massa gros.  

• Ara ja fa uns anys que teniu en marxa aquest projecte innovador, segueixes 

formant-te? De quina manera? 

S8: Sí, i sempre ho haurem de seguir fent. 

S9: Sí… Cada any feim alguna cosa a nivell de centre. Fa 16 anys que jo coordin les 

formacions de centre. Abans es feien coses de manera més individual, que és bàsica, 

però la transgressora és la d’equip. 

• A mesura que passa el temps, t’adones que la innovació en alguns moments 

retrocedeix, o, simplement, no avança?  
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S8: Tant com retrocedir no, no hem tornat mai enrere, però sí que de vegades queda 

un poc estancat, però la qüestió és no permetre-ho. Si ens hi quedam, pensam: 

D’acord, i ara, cap a on anam? Què necessitam? Que podem millorar?, i es pensa, es 

consensua, es dialoga i s’actua en conseqüència.  

S9: Sí, és així, tot i que tampoc és que ens quedem molt estancats.  

• Com et sents quan veus que les coses no funcionen com a un li agradaria, és a 

dir, quan els processos són més lents del que un pensava, etc.? 

S9: Innovar és un procés lent, per tant, jo ja sé que no sempre s’avançarà com un 

espera. Tampoc podem esperar que vagi ràpid. Si una cosa no va com un vol doncs 

paciència i coratge.  

S8: Sí, pel temps no tenim una especial preocupació. Si ha de ser ara, serà, i si ha de 

ser més endavant, serà més endavant. Lo important és no aturar-se. 

• I en el cas contrari, quan veus alguns fruits de tota la feina feta, com et sents? 

S8: Orgullosa 

S9: Emocionada, també. Sempre val la pena fer esforços per millorar.  

• Quines creus que són les actituds que ha de tenir un equip directiu per tal que 

un canvi sigui sostenible? Han canviat les actituds del principi a avui dia? 

S8: Empenta, valentia, compromís, la ment oberta… però no només l’equip directiu, 

sinó tot l’equip docent.  

S9: Sí, això que diu la meva companya és cert. També creure en allò que feim. Com 

a equip directiu donam importància a saber delegar, confiar en el nostre claustre i ser-

hi en tot moment. 

• Què feis, després d’uns anys, per tal que les famílies s’hi involucrin? Heu hagut 

de cercar noves estratègies? 

S9: Hi havia un cert neguit i ara ha disminuït, però hi segueix sent. Més que per com 

feim feina, per si ve un mestre que no sap fer feina com toca. Ara, per exemple, feim 
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portes obertes i els pares fan allò que poden fer els infants, és a dir, circulen pels 

ambients lliurement. Si hi ha medalles per agafar, poden entrar i si no n’hi ha, no 

poden, és a dir, exactament igual.  

S8: Creiem que d’aquesta manera les famílies poden entendre una mica més el 

funcionament.  

S9: Els explicam totes les normes i després els explicam el perquè de cada material i 

quins continguts es treballen, d’aquesta manera es queden més tranquils. Algunes 

altres preocupacions típiques: “I quan escriurà el meu fill?”. Si amb cinc anys un 

infant no escriu gairebé res amb totes les propostes que oferim, difícilment escriuria 

amb consciència de la manera tradicional, tal vegada escriuria una mica més però per 

repetició, no per res més, per tant, això de què ens serveix?  

S8: Els he de donar molta molta informació sobre el què feim i perquè ho feim. 

Enguany, per exemple, va venir na Montse Mozos a fer una xerrada de neurociència 

i va explicar una mica perquè tenen els infants la necessitat d’estar defora, la necessitat 

de tocar materials, etc. Això va tranquil·litzar una mica més a les famílies.  

S9: A les portes obertes de primària hi va haver algunes famílies que es varen 

emocionar, perquè no sabien que féiem tot allò. Els mestres informam, però ens 

pensam que informam molt i realment, si algú no ho viu, debades pots explicar.  

• Ara que el canvi encara no està del tot consolidat, encara està en procés, has 

tengut ganes de tirar la tovallola en alguna ocasió? Com t’has ajudat per no fer-

ho? Si has vist que alguns docents han tengut ganes de fer-ho, com ho has fet per 

ajudar-lo? 

S8: En el meu cas, tant com tirar la tovallola no, però sí que hi ha moltes coses que 

desanimen i desgasten. Per jo, allò que fa que em desanimi, sempre sol tenir a veure 

amb les persones, amb mestres que no són compromesos, que són individualistes, que 

tenen una actitud negativa… Això es contagia i fa que et posis de mala gana. Sempre 

ha estat una cosa que he treballat molt a nivel personal, i més d’ençà que som la 

directora.  
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S9: Jo pens una mica com la meva companya, allò que desgasta més és que el clima 

del claustre no sigui aquell que a tu t’agradaria. Sé que és difícil però res no és 

impossible. Si hi ha altres tipus de problemes, per exemple, de recursos, saps que es 

pot solucionar o es poden cercar alternatives, però si és en relació als mestres…  

• Quina importància creus que té l’equip docent de l’escola en aquests moments 

de seguir avançant fins a aconseguir l’objectiu? 

S8: És important, però no seria res de l’equip directiu sense un equip docent potent!  

S9: Clar, nosaltres, en moltes ocasions som mediadors, vulguis o no, totes les 

propostes, dubtes, demandes, etc., passen per nosaltres, perquè vulguis o no som 

l’equip directiu, però nosaltres no considerem que comandam i el que deim nosaltres 

s’ha de fer sí o sí. Creim en un lideratge compartit amb els altres mestres. El fet que 

nosaltres també impartim algunes classes a l’escola fa que tinguem molt present el 

paper del mestre, que és el que som i ens sentim part de l’equip docent com un més, 

perquè ho som. Per tant, té importància, perquè podríem definir-nos com un guia i un 

punt de suport, però no més importància que això. La importància la donaria a tot el 

claustre.  

• A l’inici del canvi dedicaves un temps a la reflexió i a l’avaluació de la tasca 

docent i de les propostes per tal de millorar? Ho segueixes fent? De quina 

manera? 

S9: Sí, jo pens que la innovació condueix a tenir una mirada interna. Si no fas aquest 

canvi, pots fer un canvi d’espais, de materials, etc., molt guapo però no fas aquest 

tipus de mirada. Nosaltres formam part de la xarxa PIP i formam part de la xarxa del 

rol del mestre. A una trobada ens vàrem plantejar que podíem fer per començar 

repensar quin mestre som i quin mestre hauria de ser. A partir d’aquí vàrem dir que 

el camí d’un mestre és com un viatge, en el qual tens diferents estades, i, de vegades, 

un s’atura a un lloc o a un altre, però tots feim camí.  

S8: Alguna part del recorregut t’agrada més, altres menys… També depèn del bagatge 

que tu dus.  
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S9: Aquí tenim aquesta maleta, on cada escola hi ha posat un element com a mínim. 

Tots els elements tenen un significat. Aquí hi ha un mirall que vaig dur jo, per 

exemple, que té peces de puzle que el tapen i pots anar destapant, però n’hi ha una  

d’enmig que no es lleva, perquè mai acabam de conèixer qui som.  

S8: Tots són dinàmiques per treballar com tu et veus com a mestre. N’hi ha moltes. 

Estam molt contents d’haver fet això. 

S9: L’any que ve tenim contemplat poder-les treballar als claustres per tal que tothom 

pugui fer aquesta mirada interior. 

• Has pogut conèixer mestres que no volien innovar de cap de les maneres i ho han 

acabat fent? Quin procés creus que han seguit aquestes persones? 

S8: Sí, de vegades venen mestres que no s’han format amb el mateix que nosaltres, 

però que tenen ganes d’aprendre i ganes de què els contis coses. Enguany han vengut 

interins que tot d’una s’han implicat, en canvi, hi ha gent que és més reticent… A 

vegades han vengut mestres que no volen participar en les formacions de centre.  

S9: En el meu cas si algú fa això, jo ja li pos una creu, perquè qui no entén que la 

formació és bàsica fins el dia que deixes de fer feina, no sé si pot ser un bon mestre. 

A més nosaltres, que feim feina amb persones… El què és trist és que no pots obligar 

a fer-ho.  

S8: L’any passat vàrem dir que els mestres que havien de venir haurien d’estar 

formats en ambients o en tallers, però després ve gent que no està formada de res i 

que ni vol fer-ho. Arriben i diuen: “Jo faig feina amb llibre” i nosaltres contestam que 

no en tenim, i ens contesten: “Bé idò ja cercaré les fotocòpies”… Idò no, no feim feina 

amb fotocòpies. Tenim una quantitat enorme de material manipulatiu i mil estratègies 

per aprendre, això no vol dir que després de fer alguna cosa no puguis escriure res.  

S9: Després si fas propostes totalment descontextualitzades, hi ha problemes de 

convivència entre els mestres i els alumnes. Si nosaltres tenim la concepció, per 

exemple, que els alumnes per estar amb el material manipulatiu no han de seure, 

poden estar com vulguin, si després ve un mestre que tot lo dia els fa estar asseguts… 
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Jo crec que si els mestres ens gravéssim a les sessions de claustre sense que ningú no 

ho sabés, ens aniria molt bé, perquè de vegades ho feim pitjor que els alumnes, perquè 

demanam coses als alumnes que nosaltres no feim. La tasca de tot mestre és intentar 

convèncer a aquests tipus de mestres donant arguments i evidències de què això 

funciona i que cal avançar, com en tot a la vida.  

• I en el cas contrari, has pogut conèixer mestres que al principi tenien moltes 

ganes d’innovar i han anat perdent aquesta il·lusió? Què creus que els deu haver 

passat? 

S8: La veritat és que no, sempre he vist gent que té aquesta actitud d’engrescament 

cap a la innovació i la manté durant els anys. De fet, quasi sempre he vist créixer 

aquest engrescament.  

S9: Sí, una cosa és que tenguis una mala època per algun motiu i no estiguis tan 

implicat, però si un té aquesta actitud, difícilment la canviarà.  

• A l’inici d’un canvi trobam moltes dificultats. Creus que són les mateixes uns 

anys després? O creus que les dificultats han canviat? 

S8: Al principi teniem dificultats que ara ja no hi són: organització d’espais, manca 

d’experiència amb la nova metodologia, etc. La dificultat que perdura aquí és la 

plantilla inestable. El fet que hi hagi una plantilla que va canviant constantment 

dificulta molt, ja que sempre arriba gent nova i l’has d’engrescar si és que no hi està 

i l’has d’ajudar molt perquè comença de zero.  

S9: Sí, com hem dit abans, hi ha gent molt predisposada a fer-ho i d’altres que no ho 

estan gens, com no ens ha de dificultar la feina això? 

• El mateix passa amb alguns facilitadors de canvi. Són els mateixos o creus que 

han canviat? 

S9: Els facilitadors diria que són els mateixos: les actituds de molts de mestres que 

tenim, els recursos, la formació de centre i diria també que la visita altres centres, ens 

enriqueix molt i ens facilita algunes coses.  
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• A l’inici d’un canvi sol ser una bona estratègia posar en comú experiències per 

aprendre els uns dels altres. Ho seguiu fent? Creus que és important? 

S9: Ho feim però ho podríem fer més.  

S8: La veritat és que sí, tal vegada és una cosa que ens manca, perquè ho creim 

fonamental però moltes vegades destinam el temps a fer altres coses, a vegades, per 

motiu de temps, prioritzam.  
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Entrevista a mestres del CEIP Badies. Escola que ja té els canvis consolidats. 

Entrevista S10. Mestra d’Educació Infantil 

• Suposo que les actituds i el rol dels mestres en la innovació va canviant depenent 

de l’etapa del canvi on es trobi, per tant, quines són les actituds que heu de tenir 

avui dia quan ja teniu els canvis consolidats? 

Per començar he de dir que jo vaig arribar a l’escola i ja funcionava així, és a dir, fa 

molt de temps que la gent que queda a l’escola és la que vol aquest funcionament. Hi 

ha gent que al cap d’un o dos anys se’n va perquè tal com treballam a l’escola implica 

fer molta feina… Crec que l’actitud és de ganes, sempre hi ha d’haver ganes. Jo ara 

apens amb la gent que està al tercer cicle té ganes, però mira per exemple alguns 

mestres d’altres cicles s’han passat a música, per exemple, perquè per molt que tenguis 

ganes en moles ocasions tanta feina desgasta i fan canvis, però no se’n van de l’escola. 

Per tant, avui dia, hem de seguir tenint compromís. Per exemple, una mestra que ha de 

fer els tallers de mates ara està fent un postgrau de Matemàtiques, és a dir, és gent que 

està constantment aprenent, reciclant-se, perquè són conscients que no es poden quedar 

així, que cal anar més enllà. A jo, per exemple, quan em varen proposar anar a primer 

cicle vaig pensar: “Ostres, jo hi aniria, però no puc anar-hi si no m’hi puc dedicar al 

100%, per tant, hi he d’anar quan el meu fill sigui més gran”. Per tant també és esforç.  

 

• A l’inici d’un canvi sol ser una bona estratègia posar en comú experiències per 

aprendre els uns dels altres. Ho seguiu fent? Creus que és important? 

Jo crec que sí. Feim feina amb comissions, i si feim feina així, ens enriquim sempre. 

Ara per exemple, la comissió d’art ha decidit com serà l’aula d’art, i tots els altres 

aposten pel projecte que ells proposen.  

A cada claustre les comissions expliquen totes les seves propostes, i ho feim així 

perquè de 32 persones que som al claustre és impossible posar-nos d’acord, per tant, 

fer feina per comissions ja implica aprendre els uns dels altres, perquè uns es formen 

amb una cosa i uns altres, amb unes altres. Totes les comissions es formen i, com que 

hi ha un membre (mínim) de cada cicle, després aquests aporten el que aprenen al cicle 
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complet. Jo crec que els cicles que funcionen, funcionen perquè aprenen uns dels 

altres.  

Després l’actitud d’escolta de cada cicle en concret ja és una altra cosa, perquè crec 

que és una característica que tot mestre ha de tenir, però si no la tens, no hi haurà 

comunicació… Jo crec que és molt important, de fet, a l’avaluació de final de la 

formació que fèiem enguany, jo vaig dir que pensava que l’any que ve no havíem de 

començar cap formació nova, sinó que hauríem de consolidar tot el que hem fet fins 

ara, és a dir, assegurar que tothom faci projectes com toca, que tothom faci 

matemàtiques com toca, que tothom faci les bases d’orientació com toca, etc. 

Evidentment, el 80% del claustre ho fa, però hi ha un 20% que no, o gent nova que 

arriba.  Crec que és així que s’aprèn. 

Crec més amb la formació de claustre que amb la formació individual de cada un al 

CEP. Ara la meva companya ha fet un curs de mindfulness i jo m’enriqueixo perquè 

tenc aquesta capacitat d’escolta de la qual parlava abans, però si jo no l’escoltàs?  

 

• Una vegada que el canvi ja està consolidat, creus que pot patir retrocessos? Com 

ho feis per tal que això no passi, és a dir, com ho feis per sostenir la innovació en 

el centre? Quins aspectes en són clau? 

I tant, si el claustre no és estable, pateix retrocessos. Sempre hi ha gent embarassada, 

gent que es posa de baixa, gent que va i ve… No és que pateixi retrocessos, però si a 

darrere no hi ha un equip docent i directiu que doni suport a aquestes situacions, és 

possible que se’n pateixin. Crec que aquí no passa molt perquè hi ha una xarxa de 

suport important.  

Si et refereixes a si hem aturat algun projecte que teníem en marxa, no. Sempre els 

hem tirat per endavant. Un any vàrem provar de fer ambients, però no ens va convèncer 

per x motius i l’any vinent ja no els introduirem, que d’això també es tracta la 

innovació, de ser crític i saber millorar.  

El que passa a altres escoles és que es creen dos bàndol quan hi ha canvis i aquests 

bàndols es consoliden, aquí això no passa, aquí tothom està convençut que aquesta és 

la manera amb la qual hem de treballar, o altres casos d’altres escoles que fan “bona 
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feina” però cadascú es tanca dins la seva aula i no sap el que passa a les altres, això 

aquí tampoc passa, o, al manco, és el que intenta l’equip directiu. Després uns ho 

segueixen més o manco o ho fan millor o pitjor, però jo crec que amb això ja no t’hi 

pots ficar perquè pens que no volen saber-ne més, que això és una altra cosa, cada 

persona és individual…  

• Quins sentiments tens actualment en referència a tot allò que heu aconseguit a 

l’escola? Al principi, tenies els mateixos? 

Jo quan vaig concursar a l’escola ja sabia on concursava i hem innovat molt més. La 

paraula que em surt és orgull.  

Quan vaig arribar ja no hi havia editorial, jo ja sabia que aquí feien projectes, per tant, 

la primera passa estava feta, però no ens hem aturat. Hem seguit… 

• Per tal que un canvi sigui sostenible durant molt de temps, quines són les actituds 

que han de tenir els mestres? Has conegut algun cas on aquestes actituds 

necessàries eren inexistents? Com ho heu fet per  al que aquestes persones 

tornessin a engrescar-se? 

Constància, cooperació, ganes, etc. Sí que he vist casos de persones on aquestes 

actituds eren inexistents o insuficients. Que venguin a aquesta escola, siguin interins o 

no, i no tenguin interès a aprendre Filosofia, que no s’interessin a fer projectes, etc., 

no ho entenc. Tampoc puc entendre com la gent jove està tan mal formada, crec 

fermament que la UIB hauria de reestructurar una mica les carreres d’educació, 

sobretot, Educació Primària.  

Hi ha vegades que crec que podríem fer més, però perquè jo sóc molt exigent amb jo 

mateixa. No crec que jo pogués fer molt més amb els meus nins, perquè crec que toc 

tots els pilars bàsics d’aquesta escola, però si a nivell de centre en general podríem fer 

més, sempre es pot. Jo sóc més “ho dic i ho faig”, més impulsiva, però no tothom és 

així i a vegades costa, que no vol dir que no ho facem bé, per això jo me frustr més. 

M’empipa que a aules encara hi segueixi havent mils coloridos, que no es tengui cura 

de l’espai, m’empipa que a aules no s’hagi fet quasi cap projecte, m’empipa que alguns 

mestres, sabent que no hi ha d’haver deures, en posin, etc. Si no fan projectes, és perquè 
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no hi deuen creure, es pensen que els infants no estan preparats, però jo crec que els 

infants es queden amb allò que viuen i aprenen a aprendre, que és l’objectiu bàsic, o 

això pens.  

Sobre com ho hem fet per tal que aquestes persones tornessin a engrescar-se… Jo crec 

que és més aviat: com ho heu fet per tal que aquestes persones aprenguin a engrescar-

se. Jo ara pens amb gent que ha vengut i sempre tenen algú que sap de que va la cosa 

al costat, tornam allà mateix: fer feina en equip.  

• Tot i tenir el canvi consolidat, segueixes formant-te en els mateixos aspectes per 

seguir millorant? De quina manera et formes? Igual que al començament? 

Igual que al començament no, perquè abans no tenia fills, també vaig fer feina a la 

universitat, etc., no tenia massa temps per fer cursos, a part que a l’escola sempre feim 

cursos.  

Al principi m’apuntava a molts de cursos del CEP, però ara crec més en una formació 

de centre. L’any passat vàrem fer avaluació, l’altra vàrem fer matemàtiques i enguany, 

per exemple, emocions. Jo crec que al centre cobrim quasi totes les formacions 

bàsiques que els mestres de l’escola necessiten. 

M’ha passat anar a cursos de formació de projectes, per exemple, i no m’han aportat 

res, perquè si tu ja has anat molts de cursos i has llegit molta documentació sobre això, 

idò crec que segons quins cursos no aporten res.  

Què faria? Un postgrau de matemàtiques, i el faré algun dia de la meva vida, quan el 

meu fill sigui més gran.  

• Quines coses creus que han estat imprescindibles a nivell personal a l’hora de 

tirar endavant un canvi? 

Jo ja vaig sortir de la Universitat amb les coses molt clares. Vaig anar d’interina a 

Blancadona i allà hi havia editorial i jo ja no en vaig emprar. No és que jo hagi canviat, 

és a dir, no és que abans jo fes fitxes i ara no en faig, ja tenia aquestes idees, i, en part, 

és gràcies a la universitat. Des del principi la meva manera de veure l’educació ja era 

així, evidentment, a mesura que m’he anat formant i he guanyat en experiència, he 

canviat coses.  
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Però et podria dir que les actituds són ganes, constància.... Però també aquesta “oreja 

verde”, que escolta, que veu i que sent, que es pot enfadar i un dia prendre una mala 

decisió, però que té aquesta actitud amb la qual jo crec que s’hi neix, podríem dir 

“vocacionalitat”. 

 

• Què feis, després d’uns anys, per tal que les famílies s’hi involucrin? Heu hagut 

de cercar noves estratègies? 

Jo no em puc queixar de les famílies que m’han tocat enguany a P3. S’impliquen molt, 

a més, que jo sóc molt de que entrin dins la meva aula. Hi ha altres mestres que no 

obrin les portes a les famílies, les meves sempre estan obertes i com més entrin millor. 

M’agrada que venguin a fer tallers, a fer activitats, etc., no només que duguin material, 

perquè m’entenguis. Podrien venir més, també és vera.  

Hem introduït als informes d’avaluació un apartat on les famílies poden opinar el què 

vulguin, a les parelles de lectura també hi participen… La idea és arribar a una 

avaluació triangular, on les famílies hi tenen cabuda. Jo crec que les famílies se senten 

part de l’escola.  

A Primària després és diferent, les famílies ja punyen una mica més perquè veuen 

propera l’entrada a l’institut.  

• A l’inici del canvi dedicaves un temps a la reflexió i a l’avaluació de la tasca docent 

i de les propostes per tal de millorar? Ho segueixes fent? De quina manera? 

Jo ho faig cada dia, sóc molt de menjar-me el cap, però és el que sempre dic, que un 

dia estàs millor i un dia estàs pitjor. A nivell personal hi ha mestres que ho fan i mestres 

que no. 

Per jo una eina que em serveix per avaluar-me és la documentació. Quan document tot 

el que feim m’adon de moltes coses i me serveix per fer una retroinspecció.  

 

• A l’inici d’un canvi trobam moltes dificultats. Creus que són les mateixes uns anys 

després? O creus que les dificultats han canviat? 
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Mira nosaltres hem fet un canvi enguany, que són els tallers i sempre hi ha algú que 

no està d’acord. L’any que ve segurament als tallers no mesclarem els infants perquè 

hi ha gent que no ho vol, i jo l’any que ve m’he de barallar per mesclar nins? Idò pas, 

mira que et dic, pas perquè mesclar els nins amb mestres que no volen fer-ho i que no 

tenen ganes, preferesc no mesclar-los. 

Per jo la màxima dificultat és aquesta, que la gent no cregui i no segueixi la línia de 

centre.  

 

• El mateix passa amb alguns facilitadors de canvi. Són els mateixos o creus que 

han canviat? 

Els mateixos: l’empenta de l’equip directiu que creu en el professorat, les actituds dels 

mestres, fer feina en equip, cooperar, comunicar, aprendre de tots.  

 

Entrevista a membres de l’equip directiu del CEIP Badies. Escola que ja té els canvis 

consolidats. 

Entrevista S11 i S12 conjunta. Directora i cap d’estudis 

• Suposo que les actituds i el rol de l’equip directiu en la innovació va canviant 

depenent de l’etapa del canvi on es trobi, per tant, quines són les actituds i quin 

és el rol que heu de tenir avui dia quan ja teniu els canvis consolidats? 

S12: Això de la innovació és com un nin petit, primer t’arrossegues, després vas a 

grapes, després intentes posar els peus enterra, trontolles. caus, et tornes aixecar, 

tornes a fer l’intent, no desisteixes, una mà que t’ajuda a aguantar-te dret i fins que ja 

comences a caminar tot sol, i així i tot, pots travelar.  

S11: Sí, això de la mà que t’ajuda a aguantar-te dret és indispensable. Si tens a algú 

que t’ajudi quan caus, no saps el que un té guanyat. Per tant, les actituds jo crec que 

han de ser les mateixes del principi: ajuda mútua, constància, il·lusió, compromís… 

Has de ser una persona molt oberta i has de saber escoltar a aquell que ve nou, crec 
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que és molt important. També has de saber rebre critiques, has de creure en el que fas 

i també has de saber compartir, si no comparteixes, no fas res.  

S12: Com equip directiu també és important saber delegar. Hi ha gent molt vàlida i 

poden fer molts feines. És vera que nosaltres, com a equip directiu, som els darrers 

que hem de supervisar i hem de donar el vistiplau de les coses, sí perquè la 

organització és aquesta, però que tenguis gent que te dugin endavant molts de 

projectes s’agraeix i ens sentim partit d’una comunitat.  

S11: També has de ser molt flexible, perquè això és un procés que contínuament vas 

replantejant i vas fent i això t’obliga a anar introduint canvis constantment, i si no ets 

flexible, llavors tens problemes.  

S12: També creure amb el que et planteges fer. Ser un poc caparrut, si no creus amb 

el que fas, pots fer que la gent t’acompanyi.  

• A l’inici d’un canvi sol ser una bona estratègia posar en comú experiències per 

aprendre els uns dels altres. Ho seguiu fent? Creus que és important?  

S11: Molta cosa de formació la feim a l’escola. Després tenim les comissions que ens 

van molt bé per enriquir-nos els uns dels altres. Cada comissió fa una presentació a 

tot el claustre d’allò que estan treballant i aprenent, per tal d’aconseguir enriquir-nos 

entre tots. Aquestes presentacions les aprofitam per als mestres, però també, a un 

nivell més baix, l’aprofitam per a les famílies.  

Treballar per comissions ens permet que tots els cicles puguin anar avançant al mateix 

ritme en totes les competències.  

S12: Les formacions individuals hi tenen poca cabuda, ja que solen ser més 

especifiques, però a nivell d’equip sí que es posen en comú.  

• Una vegada que el canvi ja està consolidat, creus que pot patir retrocessos? Com 

ho feis per tal que això no passi, és a dir, com ho feis per sostenir la innovació en 

el centre? Quins aspectes en són clau?  
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S12: És que jo no crec que un canvi estigui consolidat mai. El món va avançant i 

sempre hi ha coses a canviar i introduir a l’escola. El dia que tenguem un canvi 

consolidat podrem tancar les portes de l’escola.  

És vera que tenim coses consolidades, per exemple, els projectes, els grups 

cooperatius… Per tal que no pateixin retrocessos cal formació i una bona actitud per 

part dels mestres.  

S11: Quins són els canvis que poden patir retrocessos? Aquells que s’han implementat 

sense estar prou pensats. Has de tenir clares moltes coses, i per la pressa d’implantar 

alguna cosa, et surten tants de problemes que tot són retrocessos i acabes abandonant. 

No tot serveix ni tot val.  

• Per tal que un canvi sigui sostenible durant molt de temps, quines són les actituds 

que han de tenir els mestres? Has conegut algun cas on aquestes actituds 

necessàries eren inexistents? Com ho heu fet per tal que aquestes persones 

tornessin a engrescar-se? 

S11: Per jo la clau és la relació entre el professorat i el treball en xarxa a l’escola. Si 

això no hi és, no hi haurà res més. Nosaltres fa quinze anys que treballam així i sempre 

ha estat igual.  

S12: Per jo també és important tenir evidències de què allò funciona. Això t’ajuda a 

saber que s’ha de treballar així.  

S11: També és molt important que tu puguis avaluar a les persones que fan feina a 

l’escola, perquè a tu et pareix que no està aportant al projecte, però en realitat aporta 

moltíssim. Per tant, per tal que el canvi sigui sostenible crec que és important tenir 

present que no tothom ha d’aportar el mateix, no tot han de ser cervells sinó que hi ha 

d’haver mans, hi ha d’haver executors, gent que tengui la capacitat de dinamitzar i fer 

riure un poc… Totes són importants i tot suma. Si tot fos cervell no ens aniria gens 

bé.  

• Tot i tenir el canvi consolidat, seguexies forman-te en els mateixos aspectes per 

seguir millorant? De quina manera et formes? Igual que al començament? 
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S11: Sí, nosaltres formam part de la xarxa PIP i en aquesta xarxa, com a equip directiu 

tenim molta formació. També hi ha molta gent a l’escola que se’n va a fer formacions 

i d’alguna manera aquestes formacions individuals comencen a crear el cuquet als 

altres.  

S12: Sí, per exemple, tenim gent que s’ha format en matemàtiques una vegada que ja 

ens havíem format a l’escola, aquests aporten riquesa per millorar allò que ja tenim. 

Però n’hi ha d’altres que han anat a fer formació de robòtica pel seu compte i això ara 

ha obert un món nou a la nostra escola, per això, possiblement aquest món nou 

comencem a compartir-lo.  

• Quines coses creus que han estat imprescindibles a nivell personal a l’hora de 

tirar endavant un canvi?   

S11: El que ha estat totalment imprescindible a nivell personal és la il·lusió i la 

constància. Jo crec que sense una d’aquestes dues coses no hagués viscut el canvi tal 

com l’he viscut.  

S12: Sí, podríem dir-ne moltíssimes, crec. Ganes, motivació, conèixer gent nova que 

t’obri la ment, establir vincle amb la gent que fas feina… A aquesta escola les ganes 

de canvi ens ha unit molt.   

• Què feis, després d’uns anys, per tal que les famílies s’hi involucrin? Heu hagut 

de cercar noves estratègies? 

S12: Aquest és un objectiu que ens hem marcat enguany amb el tema de les estades 

pedagògiques, volem més implicació de les famílies, que no sigui només en moments 

puntuals.  

S11: Ses famílies, al nostre centre, s’han acomodat, i arriba un moment que tot ho 

normalitzen. Igual que nosaltres hem normalitzat aquesta manera de fer feina, les 

famílies també. El que passa és que nosaltres seguim fent i fent i elles s’han quedat 

una mica enrere. Per això volem que s’impliquin una mica més amb l’organització 

del centre, amb la vida del centre. No només, com diu n’Alícia, de venir a ajudar o 
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venir en moments puntuals, sinó que facin les seves aportacions als projectes. Tenim 

aquí un petit problema.  

S12: Vàrem pensar de crear comissions mixtes, on les famílies hi tenguin cabuda. Per 

això anirem a veure com funcionen a l’escola Joan Miró, que ho fan així. És l’aspecte 

que més volem millorar.  

• A l’inici del canvi dedicaves un temps a la reflexió i a l’avaluació de la tasca 

docent i de les propostes per tal de millorar? Ho segueixes fent? De quina 

manera? 

S11: Fa dos anys que feim un programa de la universitat associada al nostre PIP, i ens 

han ensenyat a fer observacions entre iguals. Partint de la confiança ens feim una 

avaluació entre nosaltres, entre els mestres de cada nivell. No d’allò que ensenyen, 

sinó com ho ensenyen i quina és la seva manera de fer feina, les seves actituds.  

S12: Nosaltres com equip directiu no ens avaluam entre nosaltres, cadascú fa la seva 

reflexió i la seva pròpia avaluació. Tenim la sort que com equip directiu estam molt 

unides i tenim tanta confiança que ens deim les coses sense cap tipus de problema. És 

una eina d’avaluació total, perquè ens ho deim tot. Som com un matrimoni de tres.  

S11: La direcció és molt compartida aquí i entre les tres ens avaluam constantment, 

tal vegada si cada òrgan fos més individualista, no ens avaluariem tant.  

• A l’inici d’un canvi trobam moltes dificultats. Creus que són les mateixes uns 

anys després? O creus que les dificultats han canviat? 

S11: La dificultat bàsica que sempre hi ha és la presència de mestres que no tenen la 

mateixa empenta que tenim la majoria del claustre. Ni l’empenta ni les ganes, ni la 

intenció… Això és l’única dificultat que puc dir-te avui dia. Ja som una escola que 

tenim molt clar com treballam, el 95% dels mestres estan implicadíssims amb la seva 

tasca… Per tant, aquest és la dificultat.  

S12: Si han anat canviant… Clar, al principi hi havia dificultats que han anat 

desapareixent: com distribuïm espais, com aconseguim una línia de centre clara, etc. 
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Tot això ja no hi és. Està tot més que clar. Això que diu n’Antònia és la màxima 

dificultat.  

S11: Quan això passa ens plantejam moltes coses a nivell personal. Nosaltres tenim 

clar que no som uns governants, som un equip que s’entén entre ell, no tenim 

despatxos separats, sempre esteim juntes. Aquest equip té molta mà esquerra. No 

només ens dedicam a dur temes de papers, tenim molt clar que hem de participar en 

tot lo pedagògic, d’aquí la idea del lideratge pedagògic. Som gent que ha passat per 

diferents cursos, coneixem bé tots els cicles i som un equip que es pot complementar.  

Has de ser flexible i has de tenir a capacitat de negociar. Els anys també t’ajuden a no 

enfrontar-te tant directament amb aquells qui no volen fer feina. Abans jo ho deia 

directe i feia front, ara ja em pens més les coses que he de dir, com ho he de dir…  

He après a tenir la capacitat d’acollir a gent que tal vegada no en té ni idea, però li 

toca venir aquí. És igual que a una classe de nins, si tu pretens que tots ho facin igual 

i que tothom tengui la mateixa capacitat, no ets un bon mestre.  

S12: De totes maneres, els darrers anys hem tengut un claustre bastant estable i qui 

ha quedat aquí és perquè li agrada com feim feina i sap com funciona.  

S11: Tampoc som un equip directiu que atossigui a la gent que no sap fer feina així. 

Primer intentam que se sentin acollits, però han de fer feina, clar. Si és un mestre 

“geta”, com li deim nosaltres, aviat li fas entendre, ara si no ho és, has de saber 

manejar.  

• El mateix passa amb alguns facilitadors de canvi. Són els mateixos o creus que 

han canviat? 

S12: Els facilitadors són els mateixos, més o manco. A nivell de recursos sempre hem 

estat un centre privilegiat i a nivell d’espais també ho som.  

S11: Un altre avantatge que hem tengut ha estat que hem pogut anar construint 

l’escola a la mida que nosaltres hem volgut. És una escola que no fa molts anys que 

està construïda i jo quan vaig arribar a aquesta escola hi havia 49 alumnes, per tant, 
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ha estat més fàcil començar un canvi des de zero, que no desfer tota una sèrie de coses 

que ja estaven començades. Això ha estat una cosa que ens ha anat molt bé.  

S12: Les actituds dels mestres… Tots els mestres ja saben on vénen a fer feina, 

generalment vénen perquè volen, per tant, això també és un facilitador clau. 

• Què sents o penses actualment si mires tot allò que ha aconseguit l’escola? 

Tornaries a fer-ho? 

S11: Jo de vegades crec que la gent deu pensar que jo crec que tenc la millor escola 

del món i és que jo pens que tenim una de les millors escoles del món perquè la tenim 

a la nostra mida, ens agrada, l’hem construïda junts. Jo puc anar a moltes escoles i 

puc veure moltes coses i aprendre’n, però també pens: “Sí, està super bé, però la nostra 

també té això, allò…”. Estic molt orgullosa de la nostra escola.  

Què pens? Que la Conselleria es podria implicar més. Ens fan fer coses noves amb 

estructures molt antigues: temes d’avaluació, temes de tant de control, tenim la 

secretària que tot el dia fa burocràcia, necessitam un auxiliar administratiu, un 

currículum molt tancat… Això et frena, perquè podríem aconseguir més. Però vaja, 

crec que tot a l’escola se sent orgullós de la feina feta, i per descomptat que la 

tornaríem a fer! 

S12: Sense cap dubte! 
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