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Aquí teniu un resum de les jornades viscudes en relació amb el projecte d’actualització de la 

metodologia marista dins de l’àmbit d’innovació. En aquesta ocasió ens hem apropat al projecte 

“Horitzó 2020”, endegat pels Jesuïtes a Catalunya. Aquest apropament ha esdevingut en dos 

moments: 

 Per una banda l’assistència per part de membres del grup de reflexió sobre la 

metodologia marista a les Jornades organitzades a Jesuïtes Sant Gervasi - Escola Infant 

Jesús .  

 Per altra banda l’enriquidora xerrada d’en Lluís Ylla, un dels referents en el procés 

“Horitzó 2020”.  

 
Les Jornades organitzades pels Jesuïtes a l’escola Infant Jesús formen part del procés de canvi que 
van seguint i que comparteixen de manera generosa i transparent. Denoten una satisfacció del camí 
que han començat i les ganes de poder compartir-lo. A les Jornades hi havia presència de diverses 
escoles públiques i privades. Aquest aspecte també és significatiu ja que mostra una inquietud que 
es va fent generalitzada per a l’evolució de l’ensenyament aprenentatge en el nostre país.   
 

IDEES INTERESSANTS SOBRE EL projecte “hORITzo 2020” 
 

Els inicis de la reflexió 

En els inicis de la reflexió sobre el projecte 

“Horitzó 2020” es parteix d’una satisfacció com 

a Institució Jesuïta de com les escoles 

funcionen per elles mateixes. El pla estratègic 

anterior (2008-2012) era ja ambiciós a nivell 

d'aprenentatge. Però es va veure la necessitat 

de formular un somni, sense por, a partir d’una 

visió, molt sintètica i a la vegada profunda, 

com a far i guia. Un element aglutinador, 

engrescador i motivador que unifiqués un 

projecte per a totes les escoles dels Jesuïtes a 

Catalunya.  

La pregunta prèvia a tota reflexió que es fan i 

que ens la podem fer tots és: què li passa a 

l'escola d'avui? Hi ha constància que existeix 

fracàs escolar i fracàs vital. Tenim clar –diuen- 

que l'escola ensenya, però... l'alumne aprèn? 

Aquesta pregunta els fa plantejar també una 

altra pregunta: "Per a quin món volem educar?" 
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Tot això fa pensar en el fet que eduquem 

alumnes que viuen al s. XXI, però que a més 

viuran una situació incerta d'aquí 15-20 anys. 

Per tant, una pretensió clau per iniciar el 

procés de canvi no només és la millor 

efectivitat en la missió de la institució i la 

millora del servei a les famílies si no que també 

els fa plantejar la idea de la contribució a la 

millora de l’educació en global al nostre país 

amb la proposta d’un projecte nou de 

referència.  

 

Creació de condicions de necessitat 

Ja a l’inici es veu com a fonamental la 

potencialitat de la xarxa. Esdevé per a ells un 

valor i un element clau del treball ja que la xarxa 

és un valor en ella mateixa. Si es vol fer un canvi 

no es pot plantejar de manera aïllada i 

independent en els centres, cal plantejar el 

canvi en comú. Per tant fan un pas més en el 

concepte de xarxa. L’evolució que els portarà 

aquest pas és que “les escoles no estan en xarxa 

sinó que SÓN xarxa”. 

Per tant, les escoles es comencen a entendre 

com a organitzacions que aprenen i que inicien 

un camí junts. Que tenen la sensació de 

comunitat professional i que tenen un lema en 

comú, en el seu cas Horitzó 2020. A l’inici del 

camí es treballa amb una mirada a 10 anys tot 

creant:  

 Condicions d'entorn: sentiment de xarxa, 

tema jurídic, solidaritat entre escoles a 

nivell econòmic, identitat conjunta a través 

de trobades, el lideratge com a actitud 

important que han de tenir moltes 

persones que promoguin el canvi, gent que 

faci que les coses passin, inversió en 

formació de persones com a promotores 

de canvi, tecnologia (eina facilitadora i 

conjunta). 

 Un marc estratègic (no un pla), que dóna 

major amplitud. En aquest cas es donen un 

any per definir el marc Horitzó 2020. 

Les passes seguides per a la definició del 

projecte:  

 GENERAR LA NECESSITAT. Crear la 

necessitat, per què canviar? Què és el que 

volem? 

 L’ESCOLA QUE VOLEM. Un procés de 

participació obert. Proposta d'idees per 

l’horitzó 2020 amb la consigna comú: “no 

et preocupis, sinó somia!”. Es fa un treball 

participatiu molt ampli amb dinàmiques 

per al professorat, alumnat, famílies, 

proveïdors... Es convida la gent a generar 

idees. “Generant idees, generem il·lusió”. 

Durant el procés de generació del somni, 

l'escola que volem, no és permès de 

preguntar-nos sobre "com ho farem", 

perquè això ja és un fre. Van tenir 

assessorament per la creació de 

dinàmiques de generació d'idees 

adaptades a les edats. Es genera una 

síntesi de 17 idees que mobilitzaran el 

procés de canvi.  (cf. 

http://h2020.fje.edu/diaris/diari20122013/  )  
 Amb això hi ha prou claredat per iniciar un 

procés de selecció de continguts, 

metodologies adients, càrrega de 

continguts per a les diferents 

metodologies 

PERSONA

Com ha de ser 
aquesta persona 

que viu en el 
s.XXI?

SOCIETAT

De quina manera 
pot ser 

transformadora?

QUÈ CAL?

Quines destreses 
haurà de 

desenvolupar, 
què ens cal per 

treballar-hi?

EVANGELITZAR

Com fem perquè 
aquesta 

proposta sigui 
evangelitzadora?

http://h2020.fje.edu/diaris/diari20122013/
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 EL PROFESSIONAL QUE NECESSITEM. Es 

planteja el COM a través de la configuració 

d’un equip direcció. Als equips s'ha cercat 

els millors més que la representativitat 

dels centres. 

Com estan organitzats? 

 Comitè de direcció Jesuïtes Educació (7 

persones) 

 Consell de directors (7+8)  De tant en tant 

fan "seminaris" per aprofundir en temes 

precuinats pels comitès d'impuls. 

 Equips directius escoles: van passar de 

trobar-se un cop a l'any a 4 en un any, en 

jornada laboral, alguna dura dia i mig. 

 Comitès d'impuls especialitzats de 3-4 

persones amb algú del comitè de 

direcció (marc estratègic, pastoral-

evangelització, tecnologia, etc.), fan el 

precuinat que presenten propostes. 

Procés formatiu 

Després de la selecció de les persones que 

participaran en l’experiència pilot, començarà 

el procés formatiu de 9 SETMANES (PIEP, 

Programa d'Incorporació a l'Experiència Pilot):  

- 2 setmanes a les Avellanes amb l’objectiu 

de fer una resituació personal que fa un 

treball sobre la pròpia vocació com a 

mestre i educador. No es treballa, sinó que 

és un temps d’enriquiment del propi ser.  

- 6 setmanes al CETEI (Centre de Tecnologies 

Ituarte): formació en metodologies i 

elaboració de materials comuns (Projectes, 

CREA,...). 

- 1 setmana de treball en xarxa.  

 

visita a les aules de l’escola Jesuites St.  Gervasi 
 

Seguidament exposem algunes observacions 

que val la pena apuntar de cara a concrecions i 

fruits del procés iniciat: 

 El treball per rols del professorat: el 

professorat es mirall de la metodologia 

proposada a l’escola. Ho anomenen el 

format mirall dels rols. Treballen 

cooperativament amb rols que 

assumeixen per a la concreció 

metodològica i l’organització de la etapa.  

 

 L’orientació inclusiva: intenten que no hi 

hagi una intervenció d’orientació on els 

alumnes surten de l’aula. Volen intentar 

que les intervencions siguin sempre dins 

de l’aula. Expressen que encara no han 

trobat la manera de ser prou efectius per 

ajudar a tots els alumnes. 

 La llibreta del projecte vital: és un element 

que han incorporat i que s’utilitza al llarg 

de tota la etapa. L’alumne té una llibreta 

que utilitza per apuntar les pròpies 

reflexions del dia en els moments i franges 

destinats a la pregaria i la reflexió final del 

dia.  

 Tots som tutors: Hi ha diferents maneres 

d’agrupament de l’alumnat: el grup 

natural, el grup de referència i el grup 

d’aula. Tots els professors estan implicats 

en el seguiment tutorial de la gestió dels 

diferents grups.  Les agrupacions 

permeten que a l’aula hi hagi 3 persones. 
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 El treball per projectes: connecta amb la 

realitat propera de l’alumne, presenta un 

repte a superar, proposa productes a 

assolir, determina un objectiu 

d’aprenentatge, parteix de continguts 

curriculars, és interdisciplinar, gestiona el 

treball individual i cooperatiu, treballa els 

continguts a través de diferents 

intel·ligències, avalua al llarg de tot el 

projecte, hi ha un 20% de llengua anglesa, 

incorpora el joc com a mitjà 

d’aprenentatge, combina diferents 

destreses de pensament creatiu. 

 Projecte CREA: és un projecte creat a 

partir dels interessos de l’alumnat. 

S’agrupen segons el que més els motiva i 

els mestres els guien en el seu procés 

d’investigació. Es fa un cop a l’any. 

 Els espais físics ben pensats: per a un 

desdoblament i dinamisme de les aules. 

La transformació es fa a partir d'un edifici 

antic. Les tutories del cicle estan inserides 

dins de l'aula. Els alumne no tenen lloc ni 

cadira fixe. El material es deixa en una 

mena de grades amb armaris.  

 

 El lideratge: Hi ha una doble figura en la 

gestió de la nova etapa NEI. El director de 

la NEI (abocat a l’àmbit pedagògic) i el 

tècnic de gestió (suport de gestió, papers, 

organització...) 

 L’avaluació. L'avaluació docent com a eina 

fonamental. El tractament de l'avaluació 

en general: només un 30% amb proves 

escrites. S'obre el ventall de l'avaluació. 

Autoavaluació, coavaluació... Rubriques... 

El registre d'avaluació s’elabora per 

googleapps. El butlletí de notes per 

competències amb una avaluació no 

numèrica en l'apartat de competències.  
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 El tractament de l'horari: és un horari 

mirat en global i des de la perspectiva 

de projectes, amb uns marcats inici i 

final de setmana. Comencen i acaben 

el dia amb un moment d’interioritat, 

incorporant rutines d'aprenentatge. Hi 

ha franges clares de treball per 

projectes i de matèries instrumentals 

que després s'aplicaran als projectes. 

 

 

Una setmana després de la visita a l’escola Jesuïta vam rebre la visita de Lluís Ylla. En Lluís ja ens havia 
assessorat per altres projectes que hem engegat a nivell Marista com és el projecte d’interioritat 
“Atreveix-te a mirar”. Aquest cop, com a membre de l’equip d’educació que ha promogut el canvi 
metodològic “Horitzó 2020”, ens fa un itinerari pel procés que han seguit per generar el canvi. Aquí 

volem exposar algunes de les idees més interessants a tenir en compte en el nostre procés.  
 

Conviccions a l’inici 

Els inicis de la reflexió d’HORITZÓ 2020 parteix 
de dues conviccions: 

1. Cal fer canvis substancials a l’educació. 
2. Transformar l’educació es possible.  

ELEMENTS PER AL CANVI   
En Lluís assenyala una sèrie d’elements per al 
canvi:  
 El somni 
 Lideratge distribuït: il·lusió de moltes 

persones. Els lideratges avui són més 
horitzontals que no pas Jeràrquics. Si no són 
així no podem desenvolupar coses diferents.  



 

 6 

 Diagnosi compartida: forta i precisa. Que 
sigui compartida. Té el pes i la fredor de les 
dades i dels fets.   

 Participació i treball en equip: Ho hem 
d’estimar junts.   

Fins aquí aquests elements els podria tenir 
qualsevol institució. A partir d’aquí apunta 
elements de canvi efectius i diferents: 

 Treball en xarxa: té unes possibilitats 
enormes d’aportacions, d’intel·ligència, 

d’experiències... Exigeix i potser es perd 
autonomia, però es multipliquen les 
possibilitats de creixement.  

 Procés de canvi sistèmic i 
continuista/rupturista: La magnitud dels 
reptes fa que fent coses de manera 
inconnexa, no vas molt lluny. Els temes son 
diversos i complexos. El canvi s’ha de fer 
amb simultaneïtat. Per avançar 
harmònicament com un castell. “Si seguim 
fent el que fem, no arribarem més lluny d’on 
estem.” Ha de permetre trencar coses. Cal 
fer canvis substancials. Aprofundir en les 
persones, en humanitat. Cal fer els canvis 
que facin falta en aquesta clau.  

 Aprendre fent, reflexió acció.  En el camí de 
canvi cal anar integrant i aprenent, tot 
redreçant el rumb quan sigui necessari. No 
és efectiu intentar ser el millor per 
començar. Cal anar aprenent del camí que 
hem iniciat amb valentia. 

 

PROceS i CALENDARI 

1. EL SOMNI DEL 2009  

“Avançar vers una profunda transformació de 
l’educació que, mitjançant la innovació 
metodològica, la incorporació de les TIC a 
l’aula i l’apoderament i potenciació dels 
educadors i la seva tasca, respon als reptes de 
la societat del coneixement del segle XXI, tot 
explicant els nostres valors d’espiritualitat i 
compromís social.”  
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2. CREAR CONDICIONS (2009-2014).  
S’identifiquen els elements del sistema que 

incideixen en l'educació i que podem 

controlar i es comença a "descargolar" tot 

allò que impedeix el canvi. Durant aquest 

moment es fa poc treball a les aules pel que 

fa a innovació. El 2011 es plantegen si cal fer 

un nou pla estratègic; sorgeix la idea de fer 

un marc de referència per a l'acció més 

ampli i flexible. Esforç de liderar: un estil de 

lideratge actual i horitzontal. Protegim els 

lideratges que hi ha a la base. Que quedin 

integrats. Els directius hi ha coses que no les 

sabem. La feina és deixar que surtin 

aquestes veus que vénen de la base. Es fa un 

estudi sobre el tema jurídic per poder moure 

les persones dels centres. A nivell 

d’economia es crea una bossa comuna 

solidària. Cal poder fer inversions. Es busca 

un nom per al projecte. Cal tenir la disciplina 

de controlar els inputs i centrar-se. “En lloc 

d’oferir respostes, proposem preguntes 

difícils” 

 

3. DEFINIR L'HORITZÓ 2020 (2012-2013). Es fa un 

procés molt participatiu amb tots els grups 

d'interès.  Es proposen Unitats Bàsiques de 

Participació (UBP) i Activitats de Participació 

dels Alumnes (APA). Moment de somiar, no 

de pensar en el "com ho farem". Plantejar-

se el com en aquest moment no ajuda a 

créixer ni a aixecar el vol. Formar  persones 

per definir l’experiència pilot. Es va crear una 

base de dades a partir de tots aquests 

recursos. S’anaven sintetitzant les idees, van 

sortir mils d’idees. Una persona de la 

universitat va fer el seu treball de pràctiques 

realitzant aquesta tasca. A partir de la 

participació es fan sortir les idees noves i 

després es fonamenta en teories i autors.  

Cal que el procés de diagnosi sigui molt 

participatiu i fer-se la següent pregunta: 

“Què li passa a l’educació i a l’escola 

d’avui?”. “L’escola ensenya, però sovint 

l’alumne no aprèn”. Per quin món volem 

educar? Les professions del 2031 encara no 

les sabem. Educar pel S.XXI pot significar 

educar per la incertesa.  

 QUANT AL FRACÀS ESCOLAR: L’alumne no 

assoleix els coneixements basics. Aquest 

fracàs es mesura. 

 QUANT AL FRACÀS VITAL: Hi ha part de 

l’alumnat que no assoleix les habilitats i 

SOMNI

INNOVACIÓ 
(Projectes 
innovació 
en xarxa)

NET 
(plataforma 
tecnològica)

IDENTITAT

LIDERATGE

NEX 
(situació 
jurídica 
xarxa, 

mobilitat)

ECONOMIA 
(fons 

inversió en 
xarxa)

NOM  del 
projecte

INVERSIONS
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competències per a desenvolupar-se 

plenament com a persona. 

Com ha de ser l’alumne del s.XXI? Un ALUMNE 

ACTIU que du a terme un CONEIXEMENT 

EXPERIENCIAL en una escola que proposa un 

CONEIXEMENT INTEGRAT que porta a processos 

de pensament amb ESTRUCTURA FLEXIBLE. El 

centre de l’escola ja no es el contingut a 

transmetre ni el coneixement del mestre si no 

que el centre és L’ALUMNE QUE APRÈN per tant, 

“cal una transformació profunda del procés 

d’aprenentatge per col·laborar a construir 

persones amb forts projectes vitals.” 

4. PREPARACIÓ EXPERIÈNCIA PILOT (2013-2014) 

Definició del model d'ensenyament-

aprenentatge (MENA). Programa de formació 

(PIEP). 

5. EXPERIÈNCIA PILOT (set 2014 – juny 2016) 
a. Nova Etapa Intermèdia (NEI, 5è PRI – 

2n ESO): 3 centres 

b. MOPI (Infantil): 4 centres 

c. Preparant el TQE (Tercer-Quart ESO) 

d. Sincronització continguts amb BTX 

(treballant per parelles de matèries). 

e. Temps de "contaminació positiva" 

 

6. EXTENSIÓ EXPERIÈNCIA PILOT (2016-2017) 
a. NEI (3) 

b. MOIP (4) 

c. TQE (2) 

d. Pla extensió a d'altres escoles.  

 

Els propers 13 i 14 d’abril, l’equip de reflexió sobre la metodologia marista es trobarà a Llinars per fer  

la síntesi, la reflexió i la concreció de les passes a fer a partir d’ara en un projecte d’innovació i recerca. 

 


