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Un nou començament:
innovació

En una intervenció a propòsit del bicentenari dels Germans Maristes, va
aparèixer el logo de la preparació amb la frase: «Maristes 2017: un nou
començament». Un dels assistents, antic alumne, semblava una mica
molest per l’expressió. Deia, més o menys: «jo guardo un gran record del
que he viscut com a alumne, suposo que no volem dir que cal començar
perquè el que es feia estigués malament; si fos així, no hi estaria d’acord».
Entenc la reacció, pròpia d’una persona que valora i aprecia allò que va
viure i ho sap situar en el seu context històric i en el propi recorregut
personal. Ens és interpel·lació per tal que amb el «nou començament» no
perdem el millor de nosaltres mateixos.

G. PERE FERRÉ
Provincial Maristes
L’Hermitage

De vegades, sobretot després de sobreviure a un accident o a una malaltia greus, sentim expressions del tipus: «he tornat a néixer», «la vida ha
tornat a començar per a mi». En aquest cas, pensar el nou començament
tampoc no és partir de zero. És més aviat aprofitar el bagatge i l’aprenentatge per canviar la perspectiva vital, per mirar-se el futur amb uns ulls
nous, rics de l’experiència viscuda.
Vam néixer d’una intuïció per donar resposta a necessitats concretes de
l’entorn. Al llarg de la nostra història, ser fidels al nostre estil propi, ens ha
portat sovint a obrir noves vies, a buscar solucions audaces per respondre
a noves situacions. Avui entenem que hem d’articular la fidelitat a través
de la innovació. Maristes Xarxa Innovació vol ser un espai precisament
per a això.
Innovar no és simplement l’equivalent de donar una mà de pintura, per fer
més atractiu un element vell que no volem exposar en un museu. Tampoc suposa fer una revolució copernicana, entenent que una revolució és,
literalment, una volta completa a l’òrbita per... tornar al punt de partida!
La innovació ens situa més aviat en el desplaçament, en el canvi de visió.
No és el canvi pel canvi. És la necessitat de novetat per guardar l’essència
del que som. Perquè, en un context que canvia contínuament, la rigidesa
de les formes és certesa de quedar ràpidament obsolets.
Innovar té el seu al·licient, però desestabilitza, perquè és deixar la seguretat de la rutina, de l’expressió que més ens mata: «sempre s’ha fet així».
Innovar demana capacitat de transitar per allò que és provisional. Implica
creativitat i transformació. I donar un nou protagonisme als qui sempre
han estat al centre de la nostra preocupació: els infants i joves.
«Nou començament: innovació». Amb llenguatge del Nou Testament,
«néixer de nou» significa «a vi nou, bots nous». Altrament dit: el que és
nou demana novetat. Ens hi posem plegats, oi?
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Inicis: dibuixant el llibre de ruta
Any 2015-2016
En els darrers anys sentíem amb força la necessitat de trobar noves respostes educatives a la realitat i les necessitats que es van presentant de manera continuada i ràpida. L’actualització de la metodologia educativa marista
s’imposava com un repte emergent a la xarxa i l’havíem d’abordar així, en
xarxa.
Amb els últims anys hem après molt a treballar-hi. Ens
sabem xarxa, interconnectats, aprenem, ens sostenim
i ens encoratgem els uns als altres. El curs 2015-2016
ens vam dir “estem a punt”. Les preguntes que ens
vam formular en aquell moment van ser: En què ha de
consistir aquest procés d’actualització? Com ha de ser?
Com l’hem d’articular? Cap on ens ha de portar? De qui
en podem aprendre?
Setembre 2015. Constituïm un grup de treball amb
persones de totes les escoles maristes en aquell moment i hi havia un objectiu clar: dibuixar el llibre de
ruta per donar resposta a les preguntes anteriors.
Cinc trobades de dos dies al llarg del curs. Les quatre
primeres són sobretot d’escolta, debat i reflexió a partir
de lectures i el coneixement d’altres experiències que
comparteixen generosament amb nosaltres persones
com, entre d’altres, Lluís Ylla (Horitzó 2020, jesuïtes),
Carmen González (Aggiornamento, Maristes Compostel·
la) o el mateix Xavier Melgarejo (Claret) qui ens va deixar
recentment. Des d’aquí, el nostre agraïment més profund i el nostre homenatge més sentit per a en Xavier,
mestre de mestres. També fem una anàlisi de la realitat de les nostres escoles: el nivell d’implantació de les
orientacions contingudes al document fins avui vigent
Metodologia Educativa Marista (2003), l’orientació al
canvi dels equips educatius, la formació realitzada, les
bones pràctiques i els projectes innovadors en marxa.
La cinquena i última trobada dóna el seu fruit. Tenim
clar per on volem seguir. A l’habitual trobada d’equips
directius del mes de juliol al Monestir de les Avellanes
es presenta el projecte, que és rebut amb expectació,
il·lusió i un alt sentit de responsabilitat.
Neix el projecte Maristes Xarxa Innovació.
• Maristes perquè remarquem el sentit d’una presència i d’un estil de fer significatius des de fa 200 anys.
• Xarxa perquè no ens podem entendre sense aquesta dimensió comunitària i perquè volem aprofitar el
gran potencial que tenim per donar un millor servei.
• Innovació perquè volem ser els mateixos, però diferents. Adaptant-nos i essent creadors de novetat.

A cada centre es crea una comissió d’innovació formada per dues o tres persones. Les diverses accions del
projecte s’articularan a través d’aquestes comissions.
La presentació del projecte a tot l’equip educatiu de
Maristes Catalunya es farà en una trobada conjunta
de totes les escoles a Girona, el 7 de setembre.
Després d’un curs intens, tenim un llibre de ruta i ganes de navegar. Estem en camí!

El projecte
Maristes Xarxa Innovació és el procés que hem posat en marxa els
Maristes per fer créixer l’acció educativa a les nostres escoles, fidels a
la nostra missió.
Eduquem per a un demà en constant transformació
on caldrà el coneixement de continguts, una gran
capacitat d’adaptació, flexibilitat, treball en equip, autonomia, pensament crític, creatiu i emprenedor.
I on faran falta persones íntegres capaces d’interactuar en contextos d’internacionalitat i de multiculturalitat; de treballar amb problemes complexos, transversals i multidisciplinaris; de desenvolupar-se amb
eficàcia en entorns altament tecnològics.

Què ens proposem?
• Plantejar un model educatiu que respongui al moment actual i al futur.
• Enfortir-nos i créixer com a xarxa, implicats i apassionats.
• Respondre avui a la nostra missió de sempre: evangelitzar a través de l’educació.
• Contribuir a la millora educativa del país.

Criteris
El projecte ha de respondre als següents criteris en les
seves diverses fases de desenvolupament:
• Expressió de la nostra missió
• Rigorositat i feina ben feta
• Flexibilitat
• Eficiència
• Entusiasme i participació

Fases
El projecte viurà tres grans moments en els propers
anys, amb equips de persones que tenen l’encàrrec
d’anar perfilant-lo. L’any 2021 és una referència per
avaluar el camí fet fins aleshores.
• Impuls: Generació d’idees (educadors, infants i joves, famílies, animadors, exalumnes...)
• Fita: Definició del model (metodologies, currículum,
espais, recursos, rols...)
• Som-hi!: Implementació i seguiment (formació, investigació-acció)
En tot aquest procés durem a terme moltes accions
per facilitar el canvi que volem: formació del professorat i dels equips directius, realització de trobades
participatives de la comunitat educativa en el seu
conjunt, alineament de projectes pedagògics existents, participació en congressos sobre innovació
pedagògica o establiment d’aliances i relacions de
col·laboració amb altres entitats en processos de
transformació.
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El tret de sortida: any 2016-2017
El projecte Maristes Xarxa Innovació es presenta formalment el dia 7 de setembre del 2016 al Palau de Congressos de Girona. Es tracta d’un esdeveniment participatiu, emotiu, que compta amb l’assistència de 800 persones,
principalment educadors maristes, i en el qual s’explica el procés que s’enceta a partir d’aquell moment.
Girona és l’inici d’un viatge que compta amb la il·lusió
i el compromís de la comunitat educativa marista de
Catalunya. Intuïcions, propostes, incerteses i preguntes, moltes preguntes. És un projecte que demana la
participació de tothom, per construir junts un nou
model educatiu marista. Un projecte de cocreació
que ens ensenya a treballar d’una altra manera, també com a comunitat educativa.

“Innomotivació”
“El primer dia de classe, el mestre el cridà per llegir, però
Marcel·lí, que era molt tímid, no s’aixecava del seu lloc.
Un company seu més espavilat se li avançà. Aleshores,
el mestre, molt empipat, li va clavar una bufetada. Marcel·lí restà impressionat per l’actitud del mestre, i tenia
més ganes de plorar que no pas de llegir. Prengué la decisió de no tornar mai més a l’escola”.

generant un munt de noves connexions en el ‘cervell
col·lectiu’, si em permeteu l’expressió. Professors, germans, alumnes, animadors i famílies estem elaborant
propostes i avaluant riscos, perquè el nostre organisme, la nostra xarxa, respongui de manera adaptativa i
intel·ligent als reptes de l’educació dels nostres temps,
sense perdre la nostra essència.

Molts de vosaltres heu llegit i heu
escoltat aquest relat del Pare Champagnat. I també que aquesta experiència personal el va portar a innovar
ara ja fa més de 200 anys. Els biògrafs
també ens expliquen que aquesta
narració, amb clara intenció pedagògica, l’emprava sovint per motivar els
germans que impartien docència.
Hereus com som del Pare Champagnat ens correspon donar respostes a
les maneres d’aprendre dels infants i
joves d’avui.
Conscients de la necessitat d’introduir canvis i millores, i alhora conscients de l’encert del nostre model
educatiu en tots aquests anys d’història, Maristes Xarxa Innovació està

L’experiència fins ara ha estat que hi
ha una gran motivació per fer nous
aprenentatges i estem gaudint del
que està generant aquest procés. Podríem dir, de manera creativa, que el
projecte és innomotivador.

>>
LLORENÇ CLARAMUNT
Director Fundació
Champagnat i Fundació
Anna Ravell

Desitjo que visquem Maristes Xarxa
Innovació com una gran oportunitat
per aprendre i ser fidels a la missió i
l’estil que ens són propis. També vull
expressar el meu agraïment a tots els
qui s’han posat en camí per aconseguir-ho.
Que els propers anys continuïn essent font de creixement i d’aprenentatge per a tots els qui formem la família marista.

Com ho hem viscut?
“Il·lusió, expectativa,
xarxa i agraïment”

“Fem xarxa d’amistats allà
on anem”

“Aquest nou projecte
educatiu vol comptar amb
tothom”

XAVIER GARCIA

MARTA LUQUE

ALBERT ALEGRE

Director
Maristes Girona

Orientadora
Maristes Sants-Les Corts

President
FAPAMAC

Quatre paraules defineixen com
vam viure a l’escola Maristes Girona la Jornada MXI del dia 7 de
setembre de 2016: Il·lusió, expectativa, xarxa i agraïment. Il·lusió
perquè els educadors creuen en
la necessitat d’introduir canvis
en la manera d’acompanyar els
alumnes; expectativa perquè
davant d’un moviment d’aquestes dimensions és un sentiment
molt humà mantenir-se expectant davant del canvi; xarxa perquè trobar-nos amb més de 700
educadors i educadores ens va
fer sentir part d’alguna cosa molt
gran, i agraïment per l’esforç que
van fer totes les obres educatives
de desplaçar-se fins a casa nostra
per donar el tret de sortida a un
fet tan rellevant.

Aquell matí tota la família ens
vam aixecar molt d’hora... Corredisses per arribar al casal d’estiu
de l’escola i jo ràpid per poder
agafar l’autocar que ens portava
cap a Girona.

Els grans projectes els proposen
les institucions però els porten
endavant les persones. La forma
de presentar el projecte Maristes Xarxa Innovació, reunint tot
el claustre de professors de Catalunya i representants de tots
els àmbits de la comunitat educativa marista, posa de manifest
que aquest nou projecte educatiu
vol comptar amb tothom. Serà
aquest el patrimoni més important del projecte i per a un pare
assistent en representació de
les famílies dels alumnes, és una
tranquil·litat saber que els nostres
fills i filles són alumnes d’una escola que mira al futur i compta
amb tantes i tants professionals
que treballen en xarxa amb un sol
objectiu, l’educació dels nostres
fills, els seus alumnes, la societat
del futur. Gràcies a tots.

Era un dia molt especial. Era més
que començar un curs nou, era
començar el curs ple d’esperances en el canvi. Ens vam retrobar
antics companys i amics, perquè
això sí que ho tenen els maristes: fem xarxa d’amistats allà on
anem.
Doncs aquell dia no va ser menys,
presentació d’un engrescador
repte, que ens compromet a tots.
Un repte innovador que l’hem de
prendre, deixar-nos de ser “ideotes” i anar per totes. Ho tenim
a les nostres mans, el projecte
l’hem de fer nostre.
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Procés participatiu: any 2016-2017
Durant la primera part del curs 2016-2017 es posa en marxa un gran moviment de participació a les escoles obert a famílies, alumnat, educadors,
germans, animadors, exalumnes, antics professors i altres entitats. A cada
centre es creen les comissions d’innovació i es dinamitzen trobades i espais per a la generació de propostes.
Amb un fil conductor transversal, el procés participatiu s’estén i en totes les escoles es comencen a “cuinar propostes”. La participació es canalitza a través
del web www.maristesxarxainnovacio.cat. El procés
genera més d’un miler de propostes i viu un moment
clau el dia 11 de febrer amb una trobada presencial a Barcelona, al col·legi Maristes La Immaculada.
D’aquesta jornada de treball en què s’apleguen 500
persones de tota la comunitat educativa, en sorgeixen 24 propostes que recullen el sentir general.

“Compromís amb la missió
fundacional”
El 28 d’octubre de 1816 un jove moribund és atès per
Marcel·lí Champagnat. Aquesta trobada, com moltes
altres que en el seu servei de capellà havia tingut,
provoca en ell que posi en marxa un projecte llargament somiat: l’educació d’infants i joves en situacions de vulnerabilitat. El projecte i la missió marista
neix d’aquesta experiència. Projecte i missió que durant dos-cents anys ens ha conduït
a anar donant resposta a la realitat
dels infants i joves des de l’educació,
adaptant les maneres i formes a les
necessitats del moment i de l’època.

No ens ha de fer por analitzar el que estem vivint i
oferint com a institució al servei de l’educació dels infants i joves. No ens ha de fer por preguntar-nos quins
canvis ens estan demanant els destinataris de la nostra missió per estar a l’altura de les circumstàncies
d’aquest moment de la història i posar-los en marxa.
Aquesta resposta actualitzada no és per a nosaltres,
com a institució, sinó que és per a
ells, els infants i joves, els destinataris
de la nostra missió! Ells són els vertaders protagonistes de tot aquest
moviment que com a Maristes Xarxa
Innovació estem vivint.

La societat d’avui, i en ella els infants
i joves, ens planteja nous reptes que
demanen noves respostes. Assumir
aquesta realitat demana mirar endavant sense oblidar d’on venim.
El germà Emili Turú, Superior general,
en la carta del 8 de juny de 2016 a
tots els Maristes de Champagnat, ens
proposa, sota el títol “Abandonar per
conservar el tot”, ser capaços de discernir què és el que hem de conservar
i què és el que hem d’abandonar per
continuar en el nostre camí.

>>
G. JAUME PARÉS
CASELLAS
President Fundació
Champagnat i Fundació
Anna Ravell

El gran encert de Champagnat, ara
fa 200 anys, va ser que des del primer moment va compartir el seu
projecte i el va posar en marxa amb
d’altres... Tots hi som convidats, com
a col·lectiu, com a comunitat, com a
família. El nostre projecte educatiu el
creem i el duem a terme tots junts.
És la garantia de futur: «Si vols anar
ràpid, camina sol; però si vols arribar
lluny, camina acompanyat», com diu
el proverbi africà!

Com ho hem viscut?
“Et sents una peça dins
un engranatge gegant”

“Somiar plegats quin tipus
d’educació volem”

“Una visió compartida: el
creixement integral de les
persones”

PAU BUETAS

ANNA MARTORI

IGNASI FLORES

Maristes Valldemia
Alumne Batxillerat

Maristes Sants-Les Corts
Animadora AJMACOR

Maristes Anna Ravell
Coordinador de Pastoral

Unes setmanes abans del dia 11, a
l’escola ens van presentar el projecte de la Xarxa d’Innovació Marista. La primera impressió no va ser
de gaire entusiasme, tot sigui dit…

Gràcies a la Jornada que vam viure
l’11 de febrer passat he pogut sentir i adonar-me de la importància
de fer xarxa, de debatre i somiar
plegats quin tipus d’educació volem als Maristes. És per això que
ha sigut molt emocionant i enriquidor poder gaudir d’aquesta
trobada amb tots els sectors que
formem aquesta gran família marista i fer-ne presents totes les
veus de les escoles.

El que més valoro de la trobada a
l’escola Maristes La Immaculada
de l’11 de febrer passat és la participació de tota la comunitat educativa. Només el fet d’unir alumnes, docents, famílies i monitors
un dissabte al matí per pensar
l’educació que volem ja em sembla tot un èxit. A més, vam fer una
feinada: recollir les propostes del
procés participatiu, treballar-les
i unificar-les en 96 temes. Em va
tocar fer de secretari d’un dels
grups que treballàvem l’acompanyament dels alumnes, i em va
agradar detectar una visió compartida: posar en el centre del
nostre projecte educatiu el creixement integral de les persones.

Però ens vam reunir quatre amics i
vam parlar amb un professor també bastant ficat en tot aquest aspecte de la innovació i ens va engrescar a participar a la trobada a
l’escola de La Immaculada.
Va arribar el dia i realment hi vam
anar una mica a cegues, no sabíem el que suposava tota aquella
moguda. Crec parlar en nom dels
quatre que en acabar la jornada
de treball vam sortir-ne molt satisfets i, fins i tot, amb ganes de
més, perquè realment et sents
com una peça dins d’un engranatge gegant que fa avançar el món,
i és una sensació molt gratificant.
Moltes gràcies per haver fet tot
això possible!

Personalment, ha sigut una oportunitat per poder reflexionar sobre la nostra pràctica educativa i
per poder escoltar i valorar totes
les propostes innovadores, que
l’única finalitat que tenen és promoure una millora en l’educació
dels infants i joves.
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24

propostes
per a un
nou model
educatiu

Aquestes són les 24 propostes que la
comunitat educativa ha destacat com
a importants per a la construcció del
nou model educatiu a les escoles maristes de Catalunya.
Per veure tot el contingut de cada proposta, seguiu el codi QR que us portarà al
web: www.maristesxarxainnovacio.cat.

01

Eduquem com a comunitat,
amb els valors maristes

02

Acompanyem els infants i
joves per a un desenvolupament integral

03

Potenciem relacions
personals de qualitat

04

Repensem l’estructura de
cicles i etapes

05

Volem educadors que

06

acompanyin, transmetin
passió i creixin humanament i professionalment

Eduquem en valors,
repensem el currículum,
l’alumne al centre

07

L’educació emocional és la base, si
hi ha emoció hi ha
aprenentatge

13

Tecnologia amb un
bon ús? Sí, gràcies!

19

Vetllem per
l’equipament i
disseny dels espais
interiors

08

Aprenguem per a la
vida, amb gust

14

Aprenguem a
connectar amb la
terra

20

Eduquem més
enllà de l’aula

09

Apostem per les
metodologies
actives

15

21

Siguem comunitat
d’aprenentatge

10

Apostem pel treball
per projectes

16

Integrem una nova
cultura avaluativa

22

Organitzem horaris
i recursos amb
flexibilitat, partint
de l’alumne

11

Fem lloc a l’art,
la cultura i
les habilitats
comunicatives

17

Temps d’esbarjo,
temps de salut i
creixement

23

Una gestió més
eficient per a un
servei educatiu
millor

18

Aprofitem el
potencial educatiu
dels espais

24

12

Un món de llengües

Repensem: deures,
reptes, tasques
motivadores...

11

Potenciem la xarxa
marista

La xarxa d’escoles que volem
Després del procés participatiu per generar propostes creatives per al nou
model educatiu marista, presentem els trets de la xarxa d’escoles maristes
que ens ha d’ajudar a desenvolupar el projecte Maristes Xarxa Innovació en
els propers anys.

La definició d’aquests 10 punts s’ha fet a partir de l’escolta dels nous coneixements en àmbits relacionats
amb l’aprenentatge i l’educació, la nostra pròpia tradició pedagògica, les aportacions de tota la comunitat
educativa marista de Catalunya suggerides a través
del procés participatiu, les experiències reeixides a la
xarxa marista, la reflexió pedagògica compartida amb
els membres dels equips que lideren el procés d’innovació als centres i el diàleg intens amb experts en
l’àmbit educatiu.
Aquests 10 trets refermen els punts forts de la nostra
manera d’educar i, alhora, assenyalen noves direccions que ens permetran créixer i avançar per respondre
millor a la missió educativa que ens és pròpia. A partir
d’aquí desenvoluparem línies i propostes d’acció concretes que estaran en relació amb les propostes que
van sortir de la comunitat educativa.

“

Aquests trets assenyalen
noves direccions que ens
permetran créixer i avançar
per respondre millor a la
missió educativa.

”

>>
Per veure tot el contingut
de cada tret, seguiu el codi QR
que us portarà al web
www.maristesxarxainnovacio.cat

Escoles
QUE SÓN ESPAI D’HUMANITAT
I D’EVANGELI
Volem que les escoles maristes siguin espais de
vida profundament humanitzadors on s’hi reconeguin els valors de l’Evangeli que els inspiren.

ON TOTA LA COMUNITAT
APRÈN
Volem escoles on tota la comunitat educativa sentim que aprenem i aportem, a través de la interacció amb els altres, enriquint-nos mútuament.

QUE PERSONALITZEN I
ACOMPANYEN
Volem impulsar la personalització de l’aprenentatge, del suport i de l’orientació, acompanyant les
persones en el seu creixement i desenvolupament
harmònic i integral potenciant la seva dimensió
vocacional (personal, acadèmica i professional).

QUE FORMEN UNA XARXA
INTEL·LIGENT D’INNOVACIÓ
Volem sentir-nos part d’una xarxa educativa oberta,
amb una missió clara, protagonitzada per les escoles i també per la presència d’obres socials i l’educació en el lleure. Com a xarxa, som una organització
que aprèn.

QUE EDUQUEN EL MÓN INTERIOR
Volem acompanyar el desenvolupament integral
de la personalitat i les aspiracions de cada alumne
i en potenciem la dimensió espiritual educant en la
interioritat.

TRANSFORMADORES DE
L’ENTORN, LA SOCIETAT I EL MÓN
Volem fomentar en l’alumnat la importància del
coneixement i la transcendència personal i social
de l’aprenentatge des de l’humanisme cristià.

QUE DEFENSEN I PROMOUEN
ELS DRETS DELS INFANTS
Volem ser experts en la defensa i la promoció dels
drets dels infants alhora que fomentem en l’alumnat els valors de la confiança, la dignitat, el respecte, l’esforç i el compromís personal.

AMB UNA CULTURA AVALUATIVA
TRANSFORMADA
Volem créixer i millorar en el marc d’una cultura
avaluativa positiva i constructiva que inclogui tant
l’alumnat, el professorat, les famílies i el personal
del centre, com la mateixa acció educativa.

AMB METODOLOGIES ACTIVES,
EFICACES I COHERENTS
Volem actualitzar permanentment la nostra acció
pedagògica. Cerquem sempre l’eficàcia de les
propostes metodològiques, així com la fonamentació pedagògica, la coherència entre elles, l’estil
educatiu i el caràcter propi maristes.

ON ELS ESPAIS PARLEN I
EDUQUEN
Reconeixem el valor educatiu dels espais, tant
físics com virtuals. Vetllem perquè aquests espais
parlin, comuniquin i afavoreixin el nostre propòsit educatiu en tot moment i siguin imatge de la
nostra identitat.
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Innovació en
marxa!

Projectes de xarxa

És un fet que les nostres escoles sempre
han introduït canvis i han iniciat projectes
innovadors. Amb Maristes Xarxa Innovació
volem donar un sentit comú a totes aquestes
iniciatives. Volem connectar-les amb el
procés de transformació que hem iniciat.
Alguns projectes ja han nascut de la xarxa;
d’altres, en canvi, han sorgit de les iniciatives
dels diversos equips educatius a nivell local.
Aquí en teniu alguns de destacats:

ATREVEIX-TE
A MIRAR!
Un projecte per educar en la interioritat, des
d’Infantil fins a Batxillerat. Educar la mirada
de la persona sobre la vida, a partir de la
consciència de SER persona i del conreu de
projecte vital a través de l’experiència.

APRENENTATGE I
SERVEI (APS)
Dins del marc de l’educació per al desenvolupament, l’APS és una activitat educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei
a la comunitat en un únic
projecte ben articulat, on els
participants aprenen treballant les necessitats reals de
l’entorn amb la finalitat de
millorar-lo.

“
Barcelona
Maristes Sants-Les Corts
Maristes Anna Ravell
Maristes La Immaculada

Connectem les iniciatives
innovadores actuals amb
el projecte MXI.

”

Projectes locals
ROBÒTICA!

AMBIENTS INFANTILS

La robòtica permet introduir dins l’aula
una eina de treball que apropa als alumnes la ciència i la tecnologia. Inicialment
es desenvolupa amb pràctiques de muntatges per resoldre reptes senzills que
permeten manipular el robot i els seus
complements i iniciar-se a la programació de robots. Gràcies al plantejament de
reptes, els alumnes combinen els coneixements de matemàtiques, física, electrònica, mecànica i informàtica.

Espais transformats per permetre la creativitat: toco, sento, decideixo, jugo, col·laboro... Fomentem l’educació global amb la
qual es treballen tots els aspectes del creixement de l’infant: les emocions, les relacions entre infants i adults, els processos, les
habilitats, els valors, el desenvolupament
físic, els conceptes…

CULTURA EMPRENEDORA
A L’ESCOLA
APRENENTATGE BASAT
EN PROJECTES
Realització de projectes de certa envergadura, en grup i a partir d’una pregunta
àmplia que proposa el professor. Suposa
la integració d’assignatures; la realització
d’activitats entorn a una finalitat comuna, definida pels interessos de l’alumnat;
el foment de la responsabilitat individual,
el treball col·laboratiu, la capacitat crítica i la presa de decisions; la interacció
amb el món real; la combinació efectiva
d’aprenentatge de continguts fonamentals (currículum) i el desenvolupament de
destreses (competències); el desenvolupament personal i social.

Tenir iniciativa, tenir somnis, fer projectes,
viure i passar per les seves diverses fases.
Treball en equip, autonomia i aprendre a
aprendre. Aprenem FENT!

PLAYTIME
Pretén ser un moment d’immersió, joc i diversió guiat en llengua anglesa, on també
es fomenten les relacions interpersonals,
les emocions i l’expressió corporal. Una
aposta per augmentar les hores d’exposició a l’anglès a les edats primerenques.
“What we learn with pleasure we never forget” Alfred Mercier

HORT I CULTURA
La terra, la natura. En contacte amb aquests
elements ens sentim en plena sintonia amb
la creació i ens humanitzem. Alhora treballem i experimentem els processos, amb
paciència, cura i admiració.

PROJECTES DIGITALS
L’ús de la tecnologia aplicada a l’aprenentatge i al coneixement, a les diverses etapes educatives.
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El model pedagògic
Definir el model pedagògic de cada un dels cicles i/o etapes que s’estableixin i buscar la coherència i la complementarietat en les opcions metodològiques és la missió que tenen encomanada els equips de persones que hi
estan treballant.

En aquesta tasca es tindran en compte les propostes
que ha fet arribar la comunitat educativa i els principis
sobre els quals es vol construir.
El model pedagògic ha de considerar elements com
l’organització dels continguts, les metodologies, la
distribució horària o els espais d’aprenentatge.
D’una altra banda, per ser fidels al nostre propòsit i a
la nostra identitat, s’han de potenciar aspectes com
la perspectiva dels drets dels infants, l’educació per al
desenvolupament, l’orientació vocacional, la inclusió
educativa o el treball competencial, entre d’altres.

El disseny del model
pedagògic de cada
cicle/etapa haurà de
determinar:
• Organització continguts – currículum
(interdisciplinarietat)
• Metodologies (criteris i opcions)
• Distribució horària (flexibilitat)
• Espais d’aprenentatge (disseny)
• Recursos didàctics i tecnologia
• Avaluació (instruments, tipus d’avaluació, metacognició, etc.)
• Rol de l’educador, interacció entre
educadors, codocència
• Comunitats d’aprenentatge (alumnat, famílies, educadors, entorn)

El model ha de potenciar:
• Perspectiva dels drets dels infants
• Evangelitzar-pastoral-SER-interioritat-vocacional
• Educació per al desenvolupament
(cultura de pau, sostenibilitat econòmica, medi ambient, gènere, interculturalitat, drets humans)
• Treball competencial, aprenentatge
significatiu, pensament crític, cultura
del pensament. Intel·ligències múltiples. Diverses maneres d’aprendre
• Inclusió educativa, atenció a la diversitat, personalització
• Convivència, resolució de conflictes,
valors democràtics
• Aprenentatge de llengües estrangeres (projecte lingüístic)

Fem camí junts
Les millors innovacions, en qualsevol dels àmbits de la
ciència o les humanitats, apareixen de la perspectiva
d’oferir, de servei, amb aspiració transcendent. Meravellar-nos de descobrir que és en l’intangible de les petites novetats que trobem les portes de la felicitat i del
bon clima comunitari. Innovar passa per recuperar les
fonts de la nostra espiritualitat. Això ens aporta dues
perspectives essencials per al nostre model innovador:
per un costat profunditat, entesa com un esforç perseverant per anar al fons de la qüestió, per no quedar-nos
en la primera impressió i, per un altre costat, obertura a
les diverses cultures, religions i a nous horitzons.

Institucions en procés de canvi
L’educació al nostre país viu un moment especial de
reflexió i de canvi en el marc d’un paradigma social
protagonitzat per l’ànim d’innovació, la singularitat i la
hiperacceleració. Lluny de caure en una visió ancorada en el passat, hem de poder afirmar que l’educació
–com a concepte global- és un procés que requereix
temps, i això en aquests moments provoca una certa
percepció de lentitud.
Vull dir que acceptar una educació lenta té els seus
avantatges, ja que les decisions són més mesurades
i contrastades, i aporten la possibilitat de no destruir
per destruir, de no canviar per canviar, i ens aporta la
possibilitat d’afavorir la reflexió sobre allò que ha de
canviar i allò que no ha de canviar. Les institucions ens
hem de fer les preguntes i les reflexions oportunes per
oferir propostes educatives singulars, amb caràcter
propi, arrelades als nostres carismes i amb l’imprescindible personalitat innovadora. En aquest sentit, l’educació FEDAC ha desenvolupat un projecte marc, Educar
#avuixdemà, en el qual es plantegen 24 reptes educatius per iniciar un canvi sistèmic a les escoles. És un
projecte obert i participatiu que cerca l’equilibri natural
per assolir la velocitat de creuer idònia per fer realitat
una visió d’escola. Hem desenvolupat una proposta
que manté l’essència, és plenament vigent i s’orienta
a la millora contínua. Crec que precisament això és la
innovació, la recerca constant de respostes als signes
dels temps que viuen les persones, massa sovint la innovació es percep com una derrota del passat més que
una aposta pel present, més que una visió de futur.
L’escola és innovadora si prioritza en tots els processos el factor humà, la trobada entre les persones,
el contacte humà. El valor de la persona i les seves
virtuts continua sent el centre de la nostra visió, les
emocions i els sentiments s’entrellacen en les dinàmiques de grup -peertopeer, wintowin, we-we, etc.aporten la presència de l’altre i ens fan créixer plegats.
La innovació ens ha de dur d’escoles verticals a organitzacions TEAL –horitzontals, transparents i cocreatives-, on l’essència vital són els processos participatius
i de cogestió i que faran transcendir el nostre projecte.

Un altre element innovador essencial és la confiança,
aquest pacte bilateral entre el tu i el jo, entre el jo i el
vosaltres, entre el per mi i el per nosaltres. Aquell caràcter d’una confiança que aprofundeix en la competència
personal i professional, i que també ens aporta aquella coherència que és font d’un goig personal, que ens
configura la pròpia integritat personal i des d’aquesta
confirma la integritat de tota la nostra institució.
I per acabar, innovar, ser singular o anar ràpid té sentit
si compartim la visió de la finalitat. El més radical de la
innovació és aconseguir que el propòsit de les persones
que configuren la institució comparteixin el propòsit.
L’ethos de la FEDAC, el propòsit pel qual va néixer i creix
cada dia, Jesús de Natzaret, forma part del nostre ADN,
estimar-nos els uns als altres o fer d’aquesta terra un cel
per a les noves generacions, requereix un crit fort i valent,
una autodeterminació personal de cadascú de nosaltres, i requereix de continuar educant per a l’autodeterminació conscient, competent i de sentit de cadascun
dels nostres alumnes i dels educadors. Innovar passa a
ser com la trobada d’Emmaús, un espai de trobada on
un li pregunta a l’altre: On vas? Podem anar-hi junts?

<<
MODEST JOU
Director general de la
FEDAC
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Fem camí junts
li toca atendre en cada moment. Això és exigible: és
part de la deontologia professional. Tanmateix no n’hi
ha prou. La magnitud i la dinàmica dels canvis exigeixen
plantejaments globals del centre educatiu, que comporten canvis en la manera d’organitzar les interaccions. És en aquest sentit que la innovació és sobretot un
afer institucional, de naturalesa participativa però que
ha de ser liderat per qui té la responsabilitat sobre el
funcionament i els resultats de la institució.

El rol de la institució en la innovació
Abans de parlar del paper de la institució en la innovació,
pot ser oportú fer-se una pregunta prèvia, tot i que pugui semblar innecessària. És molt simple: Què és un centre educatiu? Afortunadament tots sabem la resposta:
un centre educatiu és un lloc creat amb la finalitat que
infants, adolescents i joves es relacionin entre ells i amb
uns adults degudament preparats i seleccionats que
tenen la missió de treballar i de fer tot el possible per
aconseguir que tots els alumnes tinguin un desenvolupament intel·lectual i personal òptim. Un centre educatiu és doncs un espai d’interacció interpersonal que està
organitzat d’una determinada manera. El fonamental és
l’espai d’interacció. L’organització ve després. No és una
llei de la naturalesa, no és immutable i pot canviar.
De fet, l’organització ha de canviar per ajustar-se a
temps canviants. Hi ha noves necessitats econòmiques, socials i individuals. Han aparegut nous problemes i situacions. Fa un quart de segle, qui pensava en
el canvi climàtic? Qui havia previst l’enorme impacte
d’Internet en la vida econòmica, social i individual? Qui
s’havia imaginat un món d’immigracions massives i les
seves implicacions en tots els ordres de la vida? Aquests
canvis, i molts altres, com per exemple la naturalesa de
les famílies, el paper de la religió i de l’autoritat en la vida
o la necessitat personal de formar-se contínuament,
comporten noves exigències sobre l’educació de les
persones i sobre els propis processos educatius.
Els coneixements i les capacitats per funcionar en la societat evolucionen. La part que es correspon amb les
competències bàsiques que cada alumne ha de dominar amb solidesa és substancialment immutable. Però
també cal aprendre coses noves i maneres diferents de
fer. Ara s’ha de ser capaç de treballar en equip, presentar
i comunicar amb eficàcia, investigar i dur a terme projectes d’una certa envergadura. També s’ha de fer servir
la tecnologia digital com a instrument de treball intel·
lectual amb la informació i el coneixement.
Correspon a cada professor entendre les noves exigències, preparar-se de manera constant i treballar activament per millorar la seva pedagogia amb l’alumnat que

Potser cal que dos o més professors actuïn conjuntament amb un determinat grup. O no n’hi ha prou amb el
període usual d’una hora per fer treball en projectes. O la
millora de l’ensenyament de les ciències experimentals
requereix potenciar el treball al laboratori establint “matins de ciència” monogràfics per a grups reduïts d’alumnes. O la col·laboració amb alumnes d’altres centres,
potser d’altres països, requereix ajustar horaris i activitats sobre la marxa. O potenciar la presentació pública
de treballs i projectes per part dels alumnes requereix
disminuir hores lectives tradicionals, condicionar espais i
recursos i fer “coaching” perquè les presentacions siguin
més satisfactòries. O treballar temes com la lluita contra el sexisme i la discriminació requereix col·laboracions
externes i nous tipus d’agrupaments. O portar l’estació
meteorològica o l’hort de l’escola requereix reassignacions periòdiques de temps i de responsabilitats. Tal vegada introduir l’emprenedoria requereix la col·laboració de
persones externes a la comunitat educativa i activitats
fora del centre. Aquests simples exemples posen de manifest que la innovació requereix reestructuracions de les
relacions entre persones. Així, la innovació és de ple un
afer institucional. Tothom s’hi ha d’implicar però els canvis organitzatius que comporta s’han d’assumir i liderar
des dels llocs de més responsabilitat. Sembla prou clar
que en el proper futur els centres educatius es valoraran
en funció de la capacitat d’innovar a nivell institucional.

<<
FERRAN RUIZ TARRAGÓ
Expresident del Consell Escolar de Catalunya i expert
en innovació educativa

Maristes Xarxa Innovació avança
Aquí teniu un resum de les principals accions que anirem duent a terme
pròximament en la construcció del projecte MXI.

• Començarem
• Sincronitzarem
a definir el nou
la formació del
model pedagògic
professorat
a partir dels fruits
en l’adquisició
del treball realitzat
de destreses
el curs passat.
necessàries per a
la implementació
de metodologies
innovadores.

• Continuarà la
• Posarem en valor
participació de
els projectes
tota la comunitat
actuals que ja
educativa
estan alineats
(educadors,
amb MXI.
famílies, l’alumnat,
exalumnes, etc.)
per aprofundir
en les propostes
i els trets que
han de definir la
xarxa d’escoles
maristes.

Creació
del model
pedagògic
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Formació dels
educadors

Comunitat
educativa en
xarxa

Fonamentació
científica

Famílies,
alumnat,
educadors...

Eines
essencials
per a
metodologies
innovadores

Dues trobades
locals per
aprofundir
trets xarxa
d’escoles que
volem i les 24
propostes

“Tastets”
Experiències
d’èxit
Trobada
de xarxa

Tots som convidats a ser-hi perquè amb la interacció
i la participació tots hi APRENEM!

Projectes en
marxa

Coordinació,
aliances i
comunicació
Comissions
d’innovació

Seguiment
de projectes
alineats amb
MXI:
interioritat,
pla d’acció
tutorial,
robòtica,
ambients,
Escola Nova
21 (Girona)...

Relació amb
altres projectes
d’innovació
educativa
Assessorament
extern

2018-2019

Grup FITA II
Inici definició model
pedagògic
específic

Facilitem el canvi

2017-2018

Grup FITA I
Proposta
metodològica global –
complementarietat entre
etapes

• Continuarem
la política de
contactes i
aliances amb
altres institucions
educatives que
també viuen
processos de
transformació.

2019-2021

www.maristesxarxainnovacio.cat

