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Continuem avançant

Ser educador vocacional en l’època que ens ha tocat viure és un motiu 
de celebració. Per sort, estem vivint un temps on pedagògicament tot 
es remou per adaptar-nos des de les escoles a la realitat que els nostres 
infants i joves han de viure, per ajudar-los a desenvolupar de la millor 
manera possible les seves capacitats i les seves competències.

Ser educador vocacional a les escoles maristes avui és un doble motiu 
de satisfacció. Gràcies al projecte MXI hem pogut dedicar temps a par-
lar des dels diferents equips (de nivell, de departament, de claustre, pe-
dagògic...) d’essències maristes i de substrats pedagògics, d’ingredients 
de l’aprenentatge i d’elements clau. Hem pogut reflexionar profunda-
ment sobre la millor proposta metodològica que volem oferir a les per-
sones que són al centre de la nostra acció educativa. I el veritable valor 
del procés és que està sent un camí compartit amb els companys i 
companyes de vocació amb els quals podem somiar junts, espan-
tar-nos junts, il·lusionar-nos junts... I és que, des del diàleg pedagògic, 
també hem tingut l’oportunitat de saber que continuem creixent junts! 
Continuem el nostre camí coneixedors que, com va dir el nostre estimat 
Miquel Martí i Pol, tot està per fer i tot és possible!

Immersos en ple procés de transformació

En aquest camí que estem fent totes les escoles maristes, hem tingut la 
gran oportunitat de gaudir d’un espai de trobada per poder revisar, ana-
litzar, raonar, conversar i fer un procés de reflexió pedagògica, a partir 
del document base que tenim en comú. Poder viure en persona el crei-
xement d’aquest projecte que promou la nostra participació facilita la 
transformació.

Aquest nou model de reflexió, amb l’acompanyament dels facilitadors, 
està començant a mostrar-nos concrecions de cada escola: pràctica de 
noves metodologies, noves destreses, nous ecosistemes d’aprenentatge, 
noves actituds, però mantenint els valors maristes que són, sens dubte, el 
nostre segell... No podem ni volem perdre les essències maristes!

Ens il·lusiona veure que estem ja immersos en ple procés de transforma-
ció i que hem de seguir treballant tots junts, com a Maristes Xarxa Inno-
vació, perquè les escoles siguin espais que facilitin l’aprenentatge i pu-
guem oferir als nostres nois i noies un veritable creixement del seu 
talent personal.

Gràcies a tots i totes per l’enriquiment, per fer camí junts, per començar 
a elaborar propostes i per fer canvis concrets!

Viure en persona  
el projecte MXI

NEUS MUÑOZ
Directora Maristes 
Champagnat, Badalona

MONTSE TORICES
Directora Maristes  
La Immaculada, Barcelona
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El germà Jaume Parés, conseller provincial i president 
de la Fundació Champagnat-Fundació Anna Ravell, va 
obrir la jornada referint-se al lema de l’any, “Canvia”: va 
exposar que tenim al davant una oportunitat per anar 
més enllà i ens va plantejar a cadascú de nosaltres la 
pregunta “què vull canviar en aquesta nova etapa que 
comença per generar quelcom de nou?”.

Coral Regí és una de les persones que més s’ha signi-
ficat en els processos transformadors de les escoles, 
un referent quan parlem d’innovació educativa. Amb 
la seva ponència “Canvi educatiu” transmetia que 
prefereix parlar de transformació més que d’innova-
ció i va posar la mirada en una escola “que ensenya a 
aprendre”.  

Per ella, la missió de l’escola ha de ser “formar perso-
nes autònomes per viure en un món canviant” i va 
incidir en la idea que “el centre de l’aprenentatge ha 
de ser l’alumne, i no un professor que ensenyi molt 
bé”. En aquest sentit, afegia que “és important for-
mar persones que adquireixin competències que ne-
cessitaran per moure’s en un entorn canviant, com-
petències com l’actitud col·laborativa, l’educació 
emocional o el treball en equip”. Per tant, a quin tipus 
d’innovació hem d’aspirar? “A una innovació reflexiva, 
consolidada, que treballi bons hàbits i que ens per-
meti avançar bé.”

Durant la jornada, es va presentar el document “Ba-
ses del nou model pedagògic”, el marc consensuat 
entre totes les escoles per començar a treballar la 
transformació del projecte pedagògic marista a cada 
centre d’una manera alineada. Començava la fase 
FITA-II de MXI.

Jornada pedagògica (G)local: 
6 de setembre. Preparats, llestos, ja!
Un nou format. Una trobada diferent. Una trobada (G)local. El dia 6 de setem-
bre de 2018 els educadors de les deu escoles maristes de Catalunya van 
viure una jornada pedagògica amb dues parts: una primera en què Coral 
Regí, directora de l’escola Virolai, va motivar la comunitat marista des de 
l’escola Maristes Anna Ravell de Barcelona en una sessió que es va retrans-
metre en streaming per a totes les escoles, i una segona part en què, local-
ment, els equips educatius van treballar als seus centres.



La jornada va ser una bona ocasió 
per constatar que hem d’assolir 
uns hàbits intel·ligents d’innova-
ció que ens permetin adaptar-nos 
a un entorn que no para d’avançar 
i que ens obliga a reinventar-nos 
contínuament, amb l’alumne al 
centre, per tal d’educar persones 
preparades per a la vida real, 
capaces d’aprendre i de treballar 
en equip. En paraules de la Coral 
Regí, “motivar no és animar, és do-
nar motius per seguir endavant”.

Educadora de Maristes 
Montserrat (Lleida)

ESTHER MONTOY

Les ganes de concretar aspectes 
de MXI amb les quals vam finalit-
zar el 6 de setembre s’han anat 
filant al llarg del curs amb nom-
brosos claustres i moments de 
reunió en què tots els equips han 
pogut dir la seva i s’ha pogut fer 
un recull de les idees que n’ana-
ven sorgint. S’han debatut aspec-
tes pedagògics i han anat florint 
aliances entre companys. Així 
doncs, hem entès que la innova-
ció té l’origen en un mateix.

Educadora de  
Maristes Rubí

LARA BOURDELANDE

La ponència de la Coral Regí ens 
va regalar un contingut pedagògic 
molt potent que encara ressona 
dins meu. Ens va parlar de la ne-
cessitat de formar persones autò-
nomes amb les competències ne-
cessàries per viure en un món 
canviant. Les seves paraules van 
inspirar converses i debats molt 
enriquidors entre els membres del 
claustre.

Educadora de  
Maristes Anna Ravell (Barcelona)

M. JESÚS ESCRIVÀ 

Com ho hem viscut?
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Camí del canvi: els educadors  
en constant formació
Al llarg del curs 2018-19, en el marc formatiu d’innovació per al professorat 
de les escoles maristes de Catalunya, hem centrat els esforços, específica-
ment, en dos àmbits: metodologies actives i competències digitals docents. 

En el primer àmbit les escoles han aprofundit en la 
gamificació i les rutines de pensament amb el suport 
de professorat de la Universitat de Barcelona. Cada 
escola ha escollit, segons les seves prioritats i/o ne-
cessitats, el nivell de profunditat en què volien treba-
llar cada metodologia.

Referent a la gamificació, s’han treballat aspectes te-
òrics dels conceptes joc i gamificació, per aprendre a 
diferenciar-los; s’han presentat experiències reals de 
gamificació i recursos que ajuden els docents a des-
cobrir i posar en pràctica la metodologia; s’ha apro-
fundit en el rol de gamificador que ha de tenir el 
professorat, i s’han donat eines per aprendre a disse-
nyar en petit grup una acció gamificadora.

Pel que fa a les rutines de pensament, hem intentat 
donar resposta a diverses preguntes: Com aprenen 

els nostres alumnes? Com pensen? Quines estratè-
gies incorporem perquè siguin més conscients de 
com aprenen? Com podem esperonar-los perquè 
verbalitzin el seu procés d’aprenentatge? Hem des-
cobert que hi podem donar resposta consolidant i 
posant en marxa diverses tècniques de destreses i 
rutines de pensament aplicables a l’aula, amb l’ob-
jectiu final de visualitzar com aquestes rutines po-
den ajudar l’alumnat a aprendre millor i a entendre 
com aprèn.

En l’àmbit de les competències digitals docents, les 
escoles han aprofundit encara més en l’ús d’eines de 
l’Office 365 que faciliten la tasca educativa i promo-
uen l’aprenentatge de continguts i de treballs de ma-
nera col·laborativa.



Una proposta innovadora  
per acompanyar el canvi
Ser una xarxa intel·ligent d’innovació demana constància en l’esforç, clare-
dat en els objectius, determinació en les accions i reflexió sobre l’acció. El 
procés de transformació que s’està realitzant a tots els nostres centres de-
mana un acompanyament proper per als qui l’estan impulsant. Per això, el 
curs 2018-2019 hem posat en marxa el nou equip de facilitadors del canvi 
del projecte MXI. 

Deu persones, una de cada centre, han format aquest 
equip, que es va constituir durant la setmana del 12 al 
16 de novembre, guiats per l’equip coordinador del 
projecte MXI i amb el suport del Dr. Eu. Miquel Àngel 
Comas, assessor del projecte, i l’equip del Dr. Federico 
Malpica de l’Institut Escalae. Van dedicar dues jorna-
des a formar-se en el rol de facilitadors del canvi que 
se’ls demana i a elaborar conjuntament les eines i el 
disseny de les dues trobades que han realitzat a tots 
els centres al llarg del curs. 

Organitzats per parelles, cadascuna ha acompanyat 
dos centres de la xarxa amb dues visites al curs en les 
quals s’han reunit amb les comissions d’innovació, 
membres dels equips directius, dels equips pedagò-
gics i dels equips educatius. L’objectiu d’aquestes tro-
bades ha estat, principalment, ajudar els equips im-
pulsors dels centres a reflexionar sobre el procés que 
estan vivint i a prendre consciència del moment en 
què es troben en relació amb la gestió del canvi des 
d’un enfocament apreciatiu.

L’experiència ha estat innovadora a nivell de xarxa, ja 
que ha estat un acompanyament entre iguals, realit-

zat per companys. La valoració final ha estat molt po-
sitiva per l’espai de reflexió generat i valuosa per 
l’aprenentatge adquirit com a organització que aprèn.

Els membres d’aquest equip són:
• Pere Fernández (Maristes Girona)

• Jordi Basart (Maristes Sant Pere Chanel, Malgrat de 
Mar)

• Maria Guaus (Maristes Valldemia, Mataró)

• Àlex de la Fuente (Maristes Champagnat, Badalona)

• Llorenç Muñoz (Maristes La Immaculada, Barcelona)

• Glòria Sanz (Maristes Anna Ravell, Barcelona)

• Isabel Mata (Maristes Sants-Les Corts, Barcelona)

• Lara Bourdelande (Maristes Rubí)

• Enric Cucurella (Maristes Igualada)

• Joan Pifarré (Maristes Montserrat, Lleida)
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Trobades de xarxa MXI
Les trobades de xarxa MXI són un element fonamental en l’engranatge del projecte per esdevenir una xarxa 
intel·ligent d’innovació. Al curs 2018-2019 hem introduït una novetat: la participació d’equips diversos segons 
els objectius de les trobades, més enllà de les comissions d’innovació. D’aquesta manera es fa més visible el 
caràcter transversal del projecte MXI. 

Les trobades de xarxa tenen com a objectius principals:
 • Conèixer a fons i apropiar-se del propòsit del projecte MXI i totes les seves fases.

 • Cocrear i coordinar les accions que es proposa viure als centres.

 • Compartir els fruits del treball que es va realitzant a nivell local per nodrir la xarxa.

BARCELONA:  
30 DE GENER DE 2019

Comissions d’innovació. Posada en comú 
i conclusions sobre els resultats de la fei-
na realitzada pels equips educatius sobre 
els ingredients de l’aprenentatge, el perfil 
competencial de l’alumnat i les essències 
maristes. Presentació del treball a fer sobre 
el model pedagògic interetapes durant els 
mesos següents.

II Trobada
BARCELONA:  

25-26 DE SETEMBRE  
DE 2018

Comissions d’innovació i caps d’estudis. 
Presentació de la fase FITA II i del procés de 
reflexió plantejat per als equips educatius 
de les escoles, i elaboració compartida del 
Pla d’Innovació de Centre.

I Trobada



LLINARS DEL VALLÈS:  
4 DE JUNY DE 2019

Una trobada especial de les comissions d’in-
novació, caps d’estudis i directors i directores 
de les escoles maristes de Catalunya per com-
partir el treball realitzat al llarg del curs i cele-
brar els avenços fets. El matí va començar fent 
memòria de tot el recorregut que hem viscut 
fins ara amb el projecte MXI i recordant que el 
veritable objectiu és ser una xarxa intel·ligent 
d’innovació on tota la comunitat faci central 
l’aprenentatge en totes les seves dimensions: 
ser, conèixer, conviure i fer. Hem de poder ser 
capaços de fer nostres uns hàbits d’innovació 
a nivell personal i col·lectiu per aconseguir una 
dinàmica sostenible d’innovació, pròpia d’una 
comunitat que aprèn. 

L’activitat central de la jornada va ser l’School 
Market, una fira on cada escola va muntar la 
seva paradeta per presentar el seu mapa meto-

dològic, consensuat entre totes les etapes, i les 
propostes per al curs 2019-2020. Una manera 
original i creativa d’explicar i compartir experi-
ències, bones pràctiques i possibles projectes 
futurs, de reflexionar sobre les passes que po-
dem fer conjuntament, intercanviant projectes 
que ja estan en marxa, posant en valor la feina 
feta i donant visibilitat a tot el potencial que 
tenim i aprofitar-lo per crear sinergies de xarxa. 
Van sortir moltes propostes que caldrà poder 
concretar.

En definitiva, va ser una jornada que va servir 
per donar continuïtat a les trobades locals que 
cada comissió ha dut a terme al llarg del curs 
i avaluar el camí recorregut i el que ens queda 
per viure. Es va celebrar l’assoliment de la 
FITA-II i ja es va albirar el següent repte, la FITA-III, 
per al curs 2019-2020!

III Trobada
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Famílies
Professorat

Entitats
Professorat

Famílies
VI JORNADES  PEDAGÒGIQUESLa sisena edició de les Jornades Pedagògiques de Lleida es 

va centrar en la neuroeducació i va oferir intervencions 
d’experts en educació com Federico Malpica, que ens va 

convidar a fer comunitat i a ser comunitat, ja que, segons ell, 
és l’única manera de fer possible el canvi. També es va fer 

èmfasi en la importància de reflectir el món que volem amb 
el treball a l’aula; el canvi per fer possible estructures que 

facilitin la inclusió, i la previsió dels centres de crear espais 
creatius on l’alumnat pugui expressar-se.

Maristes Montserrat, Lleida

El projecte Maristes Xarxa Innovació ens ha de 
dur a ser una xarxa intel·ligent d’innovació. 
Hem de tenir la capacitat de pensar de manera 
innovadora a nivell personal i col·lectiu per 
aconseguir una dinàmica sostenible d’innova-
ció, pròpia d’una comunitat que aprèn. Així ho 
expressa un dels 10 trets de la xarxa d’escoles 
que volem:

“Escoles on tots sentim que aprenem i apor-
tem, a través de la interacció amb els altres, 
enriquint-nos mútuament. Compartim el co-
neixement fomentant la participació, la col·la-
boració i l’intercanvi d’experiències. Restem 
oberts a l’entorn, hi interactuem col·laborant i 
enriquint-nos amb el diàleg. Potenciem la rela-
ció amb els exalumnes, les famílies i entitats 
per establir-hi vincles d’aprenentatge. Possibi-
litem que el treball a l’escola sigui una experi-
ència en contacte amb la realitat, aprofitant 
les oportunitats d’aprenentatge multidirecci-
onal que aquesta realitat ofereix.”

Per aconseguir-ho, aquest any s’han engegat 
moltes propostes adreçades tant a alumnes 
com a educadors, famílies i experts de l’àmbit 
educatiu. Aquí en teniu una mostra:

Escoles 
on tota la 
comunitat 
aprèn

Famílies
Professorat

Alumnat
Entitats

Alumnat

Entitats

Professorat
Famílies

TALENT HUB

Per primer any, l’escola Maristes Sants-Les Corts va 

celebrar el Talent Hub, una proposta per donar a 

conèixer la realitat del mercat laboral i orientar 

professionalment els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat. 

En aquest cas, més d’una quarantena de pares, mares 

i exalumnes de diversos àmbits (periodisme, sanitat, 

empresa, enginyeria, disseny, emprenedoria...) van ser 

els encarregats d’informar i assessorar els alumnes 

per ajudar-los en la seva tria d’estudis.

Maristes Sants-Les Corts, Barcelona



Famílies
Professorat

Alumnat
Entitats

Alumnat
Entitats

Professorat
Famílies

III JORNADES PEDAGÒGIQUES  VALLDEMIA INNOVA
Sota el lema “Artàstic!”, es van celebrar les III Jornades Valldemia Innova amb l’art i totes les seves disciplines com a eix vertebrador. Dues ponències d’experts de renom dins l’àmbit educatiu i cinc tallers per tractar diverses temàtiques relacionades amb l’educació i l’art. Una oferta variada que va engrescar tots els assistents, entre d’altres, pares, mares i professionals del món de l’educació.

Maristes Valldemia, Mataró

MARISMÀTICA

L’escola Maristes Sant Pere Chanel, de Malgrat de Mar, va ser 

l’amfitriona de la primera Jornada Matemàtica Marista, la 

Marismàtica, que va aplegar alumnes de les deu escoles 

maristes de Catalunya. Un total de 120 participants d’entre 5è 

de Primària i 4t d’ESO, mestres, professors i familiars. Esforç, 

superació i reptes que es van veure materialitzats en forma 

de problemes de càlcul i una gimcana matemàtica per equips.

Totes les escoles maristes de Catalunya, Malgrat de Mar

ApS PANGEA

Aquest any quatre escoles maristes han dut 

la proposta Pangea de l’ONGD SED a les 

seves aules: Anna Ravell, Sants-Les Corts, 

Rubí i Lleida. Es tracta d’una proposta de 

servei comunitari basat en la metodologia 

d’Aprenentatge per Servei (ApS) que 

incorpora la perspectiva de l’Educació per a 

la Justícia Global, la qual es divideix en sis 

eixos temàtics (gènere; cultura de pau; 

drets humans, ciutadania i governança; 

sostenibilitat econòmica i social; medi 

ambient, i interculturalitat). Cada escola, a 

partir de problemes com la violència a les 

xarxes socials o l’LGTBI-fòbia, ha tractat l’eix 

de Pangea que volien treballar per tal de 

buscar-hi solució a través del servei d’ApS. 

Diverses escoles maristes de Catalunya

Descobriu totes les iniciatives viscudes el curs 2018-19!
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Espais vitals d’aprenentatge 
És una de les principals propostes metodològiques 
del projecte MXI: “Espais dins i fora de les parets 
d’una aula, plens d’oportunitats d’aprenentatge 
ben dissenyades per donar resposta a la diversitat 
d’infants i joves, de manera que és impossible no 
aprendre-hi. Són vitals perquè et fan sentir viu, ple 
de vida.” En l’actualitat tenim experiències en di-
verses escoles que van en aquesta direcció, sobre-
tot a través del treball per ambients, especialment 
en les edats primerenques. Els ambients responen 
als principis de l’educació viva (Malaguzzi, Wild) i 
són uns espais d’aprenentatge on els infants, se-

guint les seves motivacions i necessitats del mo-
ment, hi circulen lliurement i avancen en el seu 
propi procés d’aprenentatge competencial mentre 
manipulen, juguen i experimenten, de manera rela-
xada i fluida, amb l’acompanyament de l’educador. 
Intuïm, però, que l’expressió espais vitals d’apre-
nentatge pot anar més enllà dels ambients. En els 
propers anys, volem seguir explorant aquest camí, 
enriquir i donar contingut propi a aquestes tres 
paraules. Entre altres coses, pensem que aquesta 
proposta metodològica pot ser treballada en totes 
les edats.

Maristes Anna Ravell (Barcelona)

Què han de fomentar 
els espais vitals 
d’aprenentatge?
• Curiositat
• Creativitat
• Cooperació
• Autonomia
• Presa de decisions
• Empatia
• Transferència d’aprenentatges
• Pensament crític
• Comunicació eficaç

Quines característiques 
han de tenir?
• PREPARATS: d’acord amb les 

necessitats de desenvolupament 
dels infants i joves al llarg de la 
vida. 

• SEGURS: emocionalment i 
físicament. 

• AMB OPORTUNITATS CONTÍNUES 
D’APRENENTATGE: és impossible 
no aprendre-hi, amb diversitat 
i multiplicitat de recursos i 
propostes. 

• ACOMPANYATS DE L’ADULT: el rol 
de l’educador és el de facilitador 
i acompanyant. Poden ser més 
o menys dirigits per part de 
l’educador, i cal prendre’n distància, 
observar, donar retroalimentació 
ajustada, documentar el procés 
i els aprenentatges assolits per 
l’alumnat, etc. 

Maristes Champagnat Maristes La Immaculada

Per saber més sobre els ambients, seguiu els codis QR:

>> >>



Maristes Champagnat (Badalona) Maristes La Immaculada (Barcelona)

EL REPTE:
És possible treballar els espais vitals d’aprenentatge en edats més grans?

I a tu, què et suggereixen aquestes tres paraules?

Hem demanat a alguns dels nostres educadors que ens aportin les seves idees sobre els espais vitals d’aprenen-
tatge, des de la seva experiència en el treball d’ambients. Això ens pot ajudar a desvetllar noves intuïcions per al 
futur. Els hem preguntat que ens diguin de manera breu què els suggereix cada una de les tres paraules:

ESTHER FAJARDO
Maristes Anna Ravell 

(Barcelona)

ÀNGEL CLEMENTE
Maristes Champagnat 

(Badalona)

MERCÈ LÓPEZ
Maristes La Immaculada 

(Barcelona)

ESPAIS

VITALS

APRENENTATGE

“Són el marc generador 
d’aprenentatge on oferim als infants 
la possibilitat de manipular, descobrir, 
comunicar-se... Tots els espais són 
importants i ens ofereixen un gran 
ventall d’opcions d’aprenentatge.”

“De vida, associats al 
protagonisme de l’infant, perquè 
es desenvolupi en un espai que 
li permeti viure i compartir, on 
pugui créixer i estimar, aprendre i 
gaudir alhora.”

“Hem de poder crear contextos 
que serveixin per afavorir, 
provocar i organitzar relacions 
entre ells i l’entorn. En definitiva, 
desenvolupar les competències 
per a la vida.”

“Els entenc des de la 
seguretat, des de l’obertura, 
des de la lliure circulació, des 
de l’autogestió.”

“Ho entenc des de la vivència, 
des de l’experimentació, des 
del respecte pel moment 
maduratiu de cada infant, 
des del creixement compartit 
i individual.”

“L’entenc des de les 
propostes, des de la 
creativitat, des de diferents 
punts de vista, des del 
compartir, des dels diferents 
llenguatges.”

“Són llocs segurs on 
es generen i creen 
aprenentatges.”

“Respectuosos amb les 
necessitats i el procés 
evolutiu de cada alumne.”

“Moment màgic en què, a 
partir de l’experimentació, la 
relació i la comunicació amb 
els altres, es construeix i es 
dona significació a allò que 
vivim.”
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Escoles on els espais parlen 
i eduquen
El valor educatiu dels espais és importantíssim. En un dels 10 trets de la xar-
xa d’escoles que volem diem: “Reconeixem el valor educatiu dels espais, tant 
físics com virtuals. Vetllem perquè aquests espais parlin, comuniquin i afa-
voreixin el nostre propòsit educatiu en tot moment i siguin imatge de la nos-
tra identitat. La seva adequació respon a la voluntat acollidora de facilitar i 
fer evident la participació de la comunitat educativa, la relació personal, el 
conreu de la interioritat i l’aprenentatge basat en metodologies actives.”

La transformació dels espais de les nostres escoles és 
un repte il·lusionant que es va abordant de manera 
progressiva. “Transformar espais per ser”, com diu Siro 
López, i respondre a la diversitat de maneres d’apren-
dre, de camins vocacionals, per viure cadascuna de les 
etapes de la vida. Transformar espais per conviure, 
conèixer i fer.

En aquest sentit, les nostres escoles estan actualit-
zant de mica en mica diversos espais perquè guanyin 

en versatilitat, tinguin un ús més flexible i permetin el 
moviment i la interacció. Rubí ha adequat l’espai que 
havia ocupat la biblioteca; Sants-Les Corts ha fet la 
renovació del pati; La Immaculada i Rubí han treballat 
els vestíbuls d’acollida a l’escola; Badalona ha trans-
format els espais d’Educació Infantil per poder treba-
llar amb els ambients d’aprenentatge; Girona aprofita 
els passadissos per a la interacció... Accions de dife-
rent magnitud que volen donar resposta a nous rep-
tes que ens ajuden a créixer.

Maristes Valldemia (Mataró) té un projecte de trans-
formació més profund en una part del seu edifici que 
s’ha fet escoltant la veu de l’alumnat i dels mestres de 
l’equip: la generació d’un gran espai d’aprenentatge 
fusionant el que havien estat aules del cicle mitjà de 
Primària. Hi haurà diferents zones perquè els infants i 
els mestres puguin interactuar més, realitzant projec-
tes i potenciant la creativitat. 

Maristes Girona Maristes Sants-Les Corts (Barcelona)



Premis d’innovació de la Província 
L’Hermitage
La Província L’Hermitage organitza cada any dos premis per promoure res-
postes innovadores a les necessitats dels infants i joves d’avui: el Premi 
Jean Baptiste Montagne d’innovació i bones pràctiques i el Premi Germans 
Maine i Felip de projectes de pastoral amb infants i joves. Els educadors i 
educadores de les escoles maristes dels països que componen la Província 
són convidats a compartir les seves pràctiques. 

Des de la pàgines d’aquesta revista volem fer ressò d’aquesta bona iniciativa i dels treballs que aquest any han 
estat guardonats amb el Premi Jean-Baptiste Montagne, que són els que se centren més en l’àmbit d’innovació: 

També s’han concedit accèssits a dos treballs de Cata-
lunya: “Simulació educativa” (Josep M. Freije i Joan Pifar-
ré, Maristes Montserrat, Lleida), que combina la simula-
ció educativa amb la metodologia STEAM (ciències, 
tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques), i “Drama in 
English” (Edith Griñón, Maristes Girona), que pretén millo-
rar la competència comunicativa dels alumnes amb es-
tratègies orals inspirades en jocs teatrals.

Premi Jean-Baptiste Montagne

>>

1r premi:
 “Everything Is In Your Hand” (Tot és a la teva mà), Grècia, Georges Filippousis Λεοντειο λυκειο πατησιων

Incorporació de la realitat augmentada i la narració digital en el procés d’aprenentatge. Tecnologia digital.

2n premi:
 “Nyitott szem, nyitott szív” (Ull obert, cor obert), Hongria, Ángela Mészárosné Nagy, A Mi Házunk, Esztergom 

Programa per a la protecció del menor i la prevenció de l’abús sexual, dels 3 als 18 anys. 

3r premi:
 “Litecultura”, Catalunya, Jaume Prats, Maristes Valldemia, Mataró

Ús de les eines tecnològiques (Sway, Forms, Quizz, etc.), la gamificació i la participació de l’alumnat per 
desenvolupar el gust compartit per la lectura i la cultura. Secundària.

Per consultar els treballs 
premiats d’aquesta 
convocatòria, seguiu 
aquest codi QR:

15



A més de totes les trobades i jornades d’innovació pe-
dagògica que hem impulsat des de Maristes, també 
hem tingut l’oportunitat de gaudir i nodrir-nos de di-
versos congressos i iniciatives externes dins del món 

educatiu que ens ajuden a configurar la nostra mirada 
i ens conviden a “escoltar per educar i educar per es-
coltar”. A continuació presentem algunes de les pro-
postes viscudes el curs 2018-19:

Congressos i jornades per 
eixamplar la mirada

4a JORNADA D’INNOVACIÓ  
DE LA FECC

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
va celebrar la 4a Jornada d’Innovació sota 
el títol “Els ambients d’aprenentatge”. En 
una de les ponències l’Àngel Clemente i la 
Núria Francisco, de l’escola Maristes Cham-
pagnat de Badalona, van explicar el recor-
regut que ha viscut l’escola amb els ambi-
ents d’aprenentatge i la consolidació del 
projecte a dia d’avui. A més, van donar res-
posta a temes com les propostes de for-
mació, el procés de reflexió de l’equip d’In-
fantil i de cicle inicial, la gestió dels recursos, 
l’avaluació i l’adaptació dels educadors a 
aquest procés. 

III JORNADA D’INNOVACIÓ 
PEDAGÒGICA DE BAULA

Més de 300 educadors van assistir a la jor-
nada de Baula per gaudir de les ponències 
“El segle xxi i la gamificació” (Christian Negre), 
“Una educació amb cervell i cor” (Jesús C. 
Guillén), “Espais amb sentit” (Siro López) i “El 
somriure del coneixement. De l’aprendre a 
aprendre a l’aprendre a saber” (José Antonio 
Fernández Bravo). Una trobada molt potent 
des del punt de vista pedagògic que va cul-
minar amb l’acompanyament visual i musi-
cal de Juanjo Fernández i Josep Anton Ser-
rano, respectivament.

BETT SHOW 2019
Vam assistir al Bett Show de Londres, una de 
les fires internacionals més importants en 
tecnologia educativa a Europa. L’objectiu 
principal de Bett és proporcionar experiènci-
es que enriqueixin la comunitat educativa 
mundial i donin l’oportunitat a tothom 
d’exercir un paper en la transformació de 
l’educació. Al congrés es van veure en acció 
les darreres novetats de les empreses que 
enfoquen la seva activitat en la creació de 
noves tecnologies aplicades a l’educació, així 
com un munt de petits tallers formatius amb 
referents mundials en l’aplicació de les TIC.

EDUCACIÓ 360
Educadors maristes i membres dels equips 
de pastoral i educació han participat en di-
ferents jornades organitzades pel projecte 
Educació 360, iniciativa impulsada per la 
plataforma Aliança Educació 360, la Diputa-
ció de Barcelona, la Federació de Moviments 
de Renovació Pedagògica i la Fundació Jau-
me Bofill. El projecte convida a fer un canvi 
de “marc mental” que traspassi l’àmbit es-
colar de l’ensenyament reglat i a fer-nos 
conscients que l’aprenentatge es pot donar 
a qualsevol lloc i en qualsevol moment. 
Aquesta visió convergeix amb les opcions 
que les escoles maristes ofereixen des de fa 
anys a l’alumnat per desenvolupar les seves 
competències més enllà de l’horari escolar.



Molts cops vinculem la necessitat del canvi educatiu a 
la necessitat d’adaptar-se als nous requeriments pro-
fessionals que demanen les empreses. Evidentment, 
cal tenir present aquestes demandes, però el canvi 
educatiu ha de ser molt més profund. No es tracta d’un 
canvi per fer millors professionals per incorporar-se al 
món del treball; és un canvi per preparar-se per al MÓN, 
que ja és diferent! No és un canvi maquillat a les esco-
les del primer món per trobar una millor feina... És un 
canvi per sobreviure en una societat i en un planeta 
que ha de ser per a TOTS.

Ja no es tracta, per tant, de fer canvis en els models 
educatius, d’innovar... es tracta de modificar l’objectiu, 
el PROPÒSIT de l’educació. Com deia 
Jorge Wagensberg, “cambiar de res-
puesta es evolución. Cambiar de pre-
gunta es revolución”. I es tracta d’això, 
de canviar la pregunta: Quina ha de 
ser avui la funció de l’educació? Com 
ha de ser aquesta educació? 

Davant dels desafiaments que plan-
teja el futur, l’educació no pot donar 
respostes estandarditzades i, en la 
situació actual, encara menys. Ja no 
serveix dir que es fan les coses “com 
sempre s’han fet”, sinó que es reque-
reix un veritable replantejament que 
s’ha d’abordar de forma conjunta i 
compartida a nivell social.

Als nois i noies que surten de les nostres escoles no se’ls 
demanarà el que saben ni quin títol tenen, sinó que, per 
damunt de tot, se’ls demanarà allò que saben fer i allò 
que saben aprendre.

La nostra escola actual té aquestes prioritats? Són 
aquests els objectius del nostre model educatiu? La 
nostra escola dona resposta a aquests requeriments? 
El sistema tradicional d’aules, classes amb continguts, 
exercicis, assignatures, hi dona resposta? És la respos-
ta? Ens calen alumnes disciplinats que repeteixin el 
que han après?

Aquest novembre vaig compartir vivències amb com-
panys d’escoles de Xile, amb nois i noies d’entorns 
complexos que demanaven mestres que els miressin 
als ulls, que els ajudessin a créixer com a persones, més 
enllà de la instrucció acadèmica: la nova educació ha 
d’arribar a tots els indrets del món, no és una necessitat 
del primer món; el dret a una educació transformadora 
és un dret de tots els infants. Ens calen totes i cadascu-
na de les persones del nostre primer món on foragitem 
molts joves del sistema educatiu, amb taxes elevadíssi-
mes de fracàs escolar al nostre país... I ens cal que la 
nova educació arribi als infants d’arreu del món, perquè 
la solució a aquest planeta sota pressió passa per ga-
rantir l’educació a tots els infants. 

El canvi educatiu no és incorporar al-
gunes pràctiques singulars com ara 
projectes, tauletes, violí, etc. Aquí ens 
situem en el moment del màrqueting, 
de la moda, i, deixeu-m’ho dir, de la fal-
ta d’ètica com a educadors. Fer una 
escola transformadora implica un 
canvi educatiu més profund. 

La nova educació va d’educar perso-
nes preparades per viure els canvis 
com una oportunitat, sense pors i 
amb atreviment. Hem d’educar nois i 
noies preparats per aprendre al llarg 
de la vida. I això no és futur... Això és 
ara i en tot el nostre petit planeta. Això 
vol dir educar persones que visquin el 

fet d’aprendre, d’actualitzar-se, de reinventar-se, de re-
crear-se, com el seu estil de vida, sense angoixes. 

No els hem d’educar per a l’estabilitat o l’obediència, 
sinó per a l’adaptació i l’atreviment, perquè això és el 
que els caldrà... Persones que siguin protagonistes ab-
solutes de la seva vida, preparades per reinventar-se, 
que visquin els errors com a oportunitats d’aprendre i 
millorar. Hem d’educar persones que, per sobre de tot, 
han de ser felices en aquest context perquè estan 
preparades per viure en aquest món, el seu món, ja 
que un planeta sota pressió és també un planeta ple 
d’oportunitats.

Nelson Mandela deia que l’educació és l’arma més im-
portant per canviar el món. El nostre món està canviant 
en profunditat. L’emergència d’eines com la intel·ligèn-
cia artificial, la robòtica, internet, etc. comporta una 
globalització i una acceleració que va aparellada amb 
una decebedora manca dels drets humans mínims per 

a gran part de la població mundial i una falta de soste-
nibilitat per l’estil de consum i de vida del primer món. 
Ja ens n’alertava l’antiga directora general de la UNES-
CO, Irina Bukova, en el preàmbul del darrer informe 
sobre educació “Repensar l’educació”: “hem d’educar 
nois i noies per viure en un planeta sota pressió”.

Canvi educatiu, més enllà de la 
moda, canviem per millorar

>>
CORAL REGÍ
Directora de  

l’Escola Virolai (Barcelona)

L’educació que avui oferim als nostres infants respon a aquest món canviant?
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La trobada és essencial en la configuració de la iden-
titat d’un ésser humà i d’un poble. A través de la troba-
da no només hostatgem un món aliè a nosaltres ma-
teixos, sinó que, a més, ens obrim als altres. Es tracta, 
doncs, d’un procés bilateral de permeabilitat mútua 
que, d’una banda, violenta, però, de l’altra, obre horit-
zons i amplia la visió de la realitat.

Aquest procés permet sortir del propi món, de les prò-
pies categories, prendre distància de la pròpia identi-
tat, observar-la amb perspectiva i, a la vegada, desco-
brir el costat amable, noble i veritable que habita a la 
cultura aliena. Així doncs, requereix de l’audàcia de 
sortir d’un mateix i de deixar-se ferir per la presència 
de l’altre.

La trobada, quan té lloc a la profunditat i no es tracta 
d’un simple intercanvi epidèrmic, produeix una gran 
transformació. Deixem de ser el que érem per ser 
d’una altra manera. Això no implica, necessàriament, 
l’oblit ni el menyscabament de la pròpia identitat cul-
tural, religiosa o lingüística, però sí que ens habilita per 
contemplar-la des d’un altre angle, des d’una pers-
pectiva que mai no ens hauríem imaginat.

La cultura de la trobada exigeix, obligatòriament, l’es-
colta de l’altre, de les seves raons, dels seus argu-
ments i dels seus punts de vista. El reconeixement de 
la seva dignitat és indispensable perquè la trobada es 
produeixi de veritat, ja que l’altre no és un objecte, ni 
un recipient, ni desitja ser tractat d’aquesta manera. 

És un subjecte de dret, un interlocutor vàlid; és algú i 
no alguna cosa. Aquesta cultura existeix, en realitat, 
quan estem disposats a aprendre de l’altre, a desco-
brir un món nou. Si l’altre només és considerat com un 
recipient o objecte d’evangelització, no hi ha trobada, 
sinó una simple colonització ideològica de l’altre.

Perquè la cultura de la trobada sigui real, cal transcen-
dir els prejudicis i els tòpics que tenim de la cultura 
aliena, ja que si no som capaços d’esmicolar-los i de 
posar-los entre parèntesis, difícilment la podrem 
conèixer. Això pressuposa la nuesa de la mirada, la 
capacitat d’obrir-nos a allò desconegut sense por de 
ser ferit per la novetat de l’altre.

Perquè hi hagi trobada, hi ha d’haver alteritat. L’alteri-
tat de l’altre, després de la trobada, no desapareix; es 
transforma, adquireix noves dimensions, però no es 
dissol, ja que, aleshores, enlloc de trobada parlaríem 
de colonització, imperialisme i aniquilació de l’altre.

FRANCESC TORRALBA
Doctor en filosofia i 
teologia. Professor de la 
Universitat Ramon Llull

<<

Cultura de la trobada



Maristes Xarxa Innovació
Curs 2019-2020: Anem cap a la FITA-III

2016 / 2017

«Cada trobada ha de poder ser un exemple del futur que desitgem»
Peter Block

2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020

ALIANCES
Ampliació del mapa de 
col·laboracions amb el teixit 
local de coneixement cultural 
i social (universitats, entitats 
culturals socials, etc.).

MODEL PEDAGÒGIC
Innovació de les opcions 
pedagògiques: interaccions 
per a l’aprenentatge, atenció 
a la diversitat, avaluació, 
distribució horària.

LIDERATGE PER A 
L’APRENENTATGE
Jornada pedagògica local.

Trobades de xarxa MXI.

Comissions d’innovació.

Equip de facilitadors del canvi.

Pla d’innovació de centre.

TRANSFORMACIÓ 
EN ECOSISTEMES 
D’APRENENTATGE
Maristes 360: impuls de les 
connexions entre les obres 
educatives i dintre d’elles.

Proposta de posar en marxa 
“comunitats de pràctica”.

Famílies i entorn: jornades 
pedagògiques obertes.

FORMACIÓ
Elaboració del Pla de formació 
estratègic a mitjà termini.

Focus:

1. FER CENTRAL 
L’APRENENTATGE: 

SER, FER, CONÈIXER 
i CONVIURE

2. CONSTRUIR UNA 
XARXA INTEL·LIGENT 

D’INNOVACIÓ

Impuls Fita-I Fita-II Fita-III
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www.maristesxarxainnovacio.cat


