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Educació defineix el mapa de la
innovació pedagògica de Catalunya
El mapa mostra les innovacions realitzades en un total de 1.896 centres
reconegudes pel Departament.
El Departament d'Educacióha presentat el mapa que defineix quina és actualment la fotografia de
la innovació educativa de Catalunya. Ha estat durant la celebració de la II Jornada d'innovació
pedagògica que ha tingut lloc al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la
participació del secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, i de la directora general
d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, Mar Camacho.
El mapa de la innovació és un mapa interactiu que identifica els programes d'innovació reconeguts
i acreditats pel Departament d'Educació i situa damunt del territori els centres participants en
cadascun d'ells, podent conèixer els anys d'implantació des del curs 2015-2016 fins el curs actual.
Alhora, es determina en què consisteix cada programa, quins són els objectius, els requisits i
compromisos pels centres participants i la normativa que el regula, amb enllaços a les pàgines web
del programa.
El mapa de la innovació és una eina que permet als docents conèixer altres escoles o instituts
que desenvolupen programes i projecte d'innovació, de manera que puguin establir sinèrgies,
entrar en contacte amb l'objectiu de compartir les experiències i millorar la seva pràctica educativa.
És també una eina per a l'administració educativa, atès que pot analitzar com s'estan implantant els
diferents programes en cada territori -en quines zones es potencien més alguns i en quines
manquen més d'altres-. Alhora, ajuda al Departament a planificar a nivell territorial; permet donar
a conèixer els diferents programes existents i fomenta les aliances entre centres educatius.
Durant la jornada on s'ha presentat el mapa, el secretari de Polítiques Educatives, Carles
Martínez, ha agraït a tots els docents "el treball que heu fet aquests anys en termes d'innovació",
que ara queden reflectits en aquesta nova eina. "Us demano que contineu sent innovadors, però
que no us oblideu que heu de ser també escoles inclusives", ha afegit Martínez, que ha destacat
que, "quan hi ha un equip directiu liderant un projecte i un professorat compromès, els resultats
sempre s'incrementen".
En el mateix acte, la directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, Mar Camacho, ha
ressaltat que "les finalitats bàsiques de qualsevol innovació han d'anar encaminades a l'èxit
escolar" i ha afegit que el nou mapa d'innovació "és un instrument que ens situa en el territori" i
que pretén "impulsar el treball en xarxa", a més a més de "reconèixer l'esforç de tants i tants
anys" dels centres educatius en innovació pedagògica.

Modalitats d'innovació pedagògica
El mapa recull 1.896 centres que estan participant en programes i projectes d'innovació
pedagògica. Des de 2015 el Departament estableix les modalitats i diferencia entre:
- Programes d'innovació: Plans d'acció que Educació impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els
resultats del sistema educatiu. Amb la mateixa finalitat també s'inclouen les iniciatives d'altres
institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis. Actualment el
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Departament impulsa 23 programes, amb la participació de 1.711 centres des de 2015.
- Projectes d'innovació pedagògica: Iniciatives d'un centre educatiu, o d'un grup de centres, que
formen part de manera explícita del projecte educatiu de centre, que responen a objectius de
millora educativa i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel
que fa a les competències dels alumnes o a l'organització i gestió. Educació ha reconegut fins ara
185 projectes de centres, en la darrera convocatòria de 2018, i que queden reflectits al mapa.
- Pràctiques educatives de referència: Iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu
del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius
elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a
l'aprenentatge. Properament, el mapa recollirà les pràctiques innovadores del professorat.

Els 23 programes d'innovació que el Departament d'Educació impulsa des de diferents direccions
generals són els següents:

Avancem: aprenentatge integrat de les llengües

Programa SI*

Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els
ensenyaments professionals

Comunitats d'aprenentatge

Programa Tàndem

Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals

Generació Plurilingüe (GEP)

STEAMcat

Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP

Impuls a la lectura (ILEC)
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Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge

Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments
professionals

Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador

#aquiproubullying

Programa d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació
professional inicial

Xarxa de Competències Bàsiques

ActivaFP

Programa de Qualitat i Millora contínua

Apadrinem el nostre patrimoni

Campionat de Catalunya de la FP i proves tècniques de les olimpíades d'FP Skills

Talent creatiu i empresa

Programa Magnet

Pla TAC
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La jornada ha permès als centres mostrar les seves experiències d'èxit d'innovació pedagògica
consolidades i reconegudes per Educació, amb la participació de 800 docents i 68 centres d'arreu
del territori. Així, es motiva el canvi per a la millora i s'apropa el Marc de la innovació pedagògica a
la realitat dels centres.
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