
  

 

  A any rera any estem millorant realitzant formació interna en centre, 
és una formació en la que entre totes i tots debatem, pensem i 
consensuem què i com volem treballar al nostre centre. Això ens 
permet crear un clima de confiança i què tothom pugui donar la seva 
visió i el seu parer. 
 

 Continuar fent difusió de tot el que fem a la web, a les xarxes a les 
famílies directament i en alguns casos a la premsa. 
 
 

 Potser caldria relacionar-nos millor els diferents àmbits per preparar 
i elaborar miniprojectes o miniunitats de forma conjunta. Això 
segurament també podria dur-se a terme millorant la comunicació 
dins de cada àmbit. 

 

 

 

 

 

 

COM PODEM MILLORAR EL 

LIDERATGE PEDAGÒGIC DEL CENTRE? 



 

 

 

   La formació interna de centre és un pilar que ens serveix per 
créixer i compartir opinions i experiències. 
 
 

  Als equips docents..... 

 

 

  Entre els equips docents i l’equip impulsor de projectes (GIP): 
projecte STIL- Samuel Gili i Gaya; projecte STEAM  - Il·lumina’t i 
Projectes interdisciplinaris: NATURA’T, museu roda-roda, museu 
Morera i Apadrinament de la Seu Vella. 

 

 

  Caldria implementar més una cultura de centre per entrar a totes 
les aules mentre els companys/es desenvolupen la seva tasca 
docent. 

 

COM ESTEM COL·LABORANT i APRENENT 
JUNTS EN UNA NOVA CULTURA 

DOCENT? 



 

 

  Amb la formació interna de centre 
 

Compartint bones pràctiques (podent aprofitar el potencia i amb la 
observació entre iguals (de professorat) 
 
 

Trencar la visió departamental de les matèries i treballar més per 
àmbits de manera globalitzada 
 

 Dissenyant i compartint càpsules informatives per a l’alumnat, per a 
les famílies i per al professorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM FEM DE L’INSTITUT UNA 

ORGANITZACIÓ QUE APRÈN I UNA UNITAT DE 
RECERCA? 



 

 

 

   QUÈ HEM DE FER? 

 

 Generar més debat pedagògic per avançar en la línia educativa 
establerta (continuar amb la FIC) 
 

 Compartir bones pràctiques 

 

 Confiar amb els companys/es. Valorar-nos com a professionals 
que som tots/es. 

 

 Transmetre a l’alumnat la cura del material del centre, la bona 
relació amb els companys/es, la bona gestió de residus,.... en 
definitiva implicar-se  a l’aula, a les instal·lacions comunes, als 
lavabos,..... 

 QUÈ HEM DE DEIXAR DE FER? 
 

 Treballar una sola metodologia a l’aula (sinó treballar-ne vàries 
per arribar a tot l’alumnat del centre) 

 

 Deixar de fer crítiques no constructives 

QUÈ HEM DE FER I QUÈ DEIXAR DE FER? 


