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Fins a 400 centres participen a les
segones trobades d'Escola Nova 21
Les xarxes locals d'Escola Nova 21 treballen per un objectiu comú a través del
debat i la reflexió pel canvi educatiu a Catalunya.
Les segones trobades de xarxes locals d'Escola Nova 21 celebrades a totes les demarcacions
catalanes i que han implicat al voltant de 400 centres distribuïts en 42 xarxes locals, que se
sumen a les que ja han fet les 19 Xarxes per al Canvi de la ciutat de Barcelona. Les sessions han
buscat la reflexió sobre el propòsit de l'educació, ja que aquesta primera fase del programa pretén,
sobretot, que la comunitat educativa tingui clar els motius de fons pels quals és necessària la
transformació abans de començar a implementar els canvis al seus centres.
Els docents i directius d'arreu del territori han reflexionat sobre com l'entorn i el context
determinen les competències necessàries per a la vida que, al seu torn, determinen el model
de centre. Per tant, el model de centre queda determinat pel context i l'entorn. Han comprovat
com les competències i els centres educatius dissenyats per a cada un dels escenaris són
diferents. Això passa perquè l'entorn i el context definit també són diferents.
La tasca cabdal de fer de guia del procés de canvi al centre i animar tant la resta del claustre
com tota la comunitat educativa en la transformació recaurà principalment sobre l'equip
impulsor de cada escola. Els centres integrants de les diverses xarxes en aquesta fase del
programa estan començant a formar els grups, que estaran integrats per docents del claustre i
alguns directius.
A la segona trobada de xarxes hi ha una dinàmica destinada a tractar diferents aspectes
relacionats amb l'equip impulsor. Es demana que els participants reflexionin sobre quins valors
compartits haurà de tenir el grup, l'acord de funcionament per garantir que es mantinguin els
valors establerts com ara el sistema de presa de decisions i les regles de gestió de conflictes, els
objectius i rol de l'equip impulsor al claustre, i la seva organització i gestió.
Podeu llegir la informació completaal portal de notícies d'Escola Nova 21
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