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Connectar i ser xarxa
El projecte en tres paraules
Maristes
La proposta educativa marista per a la societat es basa en el que Marcel·lí
Champagnat va resumir amb la frase: “Per educar els infants, cal estimar-los. I estimar-los a tots igual”. Tenim una gran herència pedagògica
i espiritual que ens cal actualitzar permanentment per continuar essent
significatius.

LLORENÇ CLARAMUNT
Director Fundació Champagnat
i Fundació Anna Ravell

Xarxa
Estem duent a terme el projecte MXI de manera participativa i oberta
amb tota la comunitat educativa: educadors, alumnes, monitors, personal no docent, famílies, exalumnes, moviments juvenils... La interconnexió
dels diferents actors i agents de canvi de la família marista ha estat i
serà cada cop més un valor afegit a les nostres escoles. A més de treballar en xarxa, ens permet millorar exponencialment la proposta educativa
marista tot descobrint nous potencials.
Innovació
Innovem per millorar, posant en valor idees noves, transformant la creativitat en solucions, i ho volem fer sense perdre l’essència. Als nostres
centres, els infants, els joves i les seves famílies hi han de continuar trobant una llar, una presència que acull des de la senzillesa, un espai de
confiança en l’altre i una educació adaptada als temps actuals. Maristes Xarxa Innovació és una oportunitat per ser conscients del llegat que
volem deixar als infants i joves i, per tant, a la nostra societat. Us convido
que la sapiguem aprofitar a fons.
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On som i cap a on anem
El curs anterior, quan vam presentar el projecte Maristes Xarxa Innovació, vam fer una crida a tota la comunitat educativa marista per debatre
i fer aportacions per actualitzar el nostre projecte educatiu en la seva
vessant més pedagògica. De tot allò van sortir 24 propostes i 10 trets
que havien de caracteritzar la xarxa d’escoles que volem.

PEP BUETAS
Equip de coordinació
Maristes Xarxa Innovació

Seguint el model de participació, el curs 2017-2018 s’han creat espais
perquè tothom prengui consciència dels canvis proposats i del nou
paradigma social a què responen. Aquest procés de transformació
demana aprofundiment i reflexió, ja que, en molts casos, es tracta d’introduir canvis a la cultura dels centres i de les famílies. Aquest ha estat
l’objectiu de les trobades locals per a educadors, alumnat i famílies, i del
procés de formació per als docents, accions promogudes per les comissions d’innovació de cada centre coordinades en xarxa.
A més de compartir la reflexió i el coneixement, a la fase FITA-I s’han posat
les bases del nou model pedagògic: s’han redefinit el perfil de sortida de
l’alumnat, les cultures educatives subjacents i els elements clau de l’aprenentatge. S’ha orientat la proposta metodològica i s’han dibuixat els
rols que els diferents agents hem de jugar en aquest context. Processos
d’aquesta magnitud requereixen persones inquietes, reflexives, amb mentalitat d’aprenent i que s’atreveixin a posar accions en marxa.
El que trobareu en aquestes pàgines és un recull del més rellevant de
tot el que hem viscut junts durant el curs acabat. Seguim caminant,
seguim creixent. Gràcies a tots per fer-ho possible.
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Compartim l’horitzó comú,
explorem una nova terra
La transformació de l’educació ha de venir de la mà de tots, de manera sistèmica. L’aliança entre els qui formem la comunitat educativa marista és
cabdal per seguir fent créixer el projecte Maristes Xarxa Innovació. Durant
el curs hem pogut explorar junts una nova terra.

1. Escoles que són espai d’humanitat
i d’evangeli.
2. Escoles que personalitzen i acompanyen.
3. Escoles que eduquen el món interior.
4. Escoles transformadores de l’entorn,
la societat i el món.
5. Escoles que defensen i promouen els drets
dels infants.
6. Escoles on tota la comunitat aprèn.
7. Escoles amb una cultura avaluativa
transformadora.
8. Escoles que formen una xarxa intel·ligent
d’innovació.
9. Escoles amb metodologies actives,
eficaces i coherents.

Les 24 propostes i els 10 trets de la xarxa d’escoles
que volem configuren l’horitzó comú del projecte, juntament amb el perfil de sortida de l’alumnat que hem
elaborat al llarg del curs 2017-2018.
Un dels propòsits de l’any era prendre consciència
d’allò que, com a comunitat, diem que volem per al
nostre projecte educatiu. Així doncs, al llarg del curs
s’han realitzat diverses trobades a les escoles per tal
que la mateixa comunitat (famílies, docents, alumnat,
animadors) tingui espais per conèixer i aprofundir en
el missatge que ella mateixa ha creat: Què significa
tot el que ens estem proposant com a horitzó? Quina
experiència en tenim? Quines implicacions ha de tenir
avançar per aquest camí?
Aquestes trobades han estat una oportunitat per
conèixer aquesta nova terra i ens hem convertit en
exploradors que hem aprofundit a través de l’experiència i la conversa. Hi ha hagut espais per viure el
dret a la participació, la interioritat, l’avaluació transformada, el treball en xarxa, les metodologies actives,
l’aprenentatge com a comunitat o la transformació
de l’entorn.

10. Escoles on els espais parlen i eduquen.
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IVAN CLOSA

MARI CASADO

ALEJANDRA GONDA

Professor de Maristes
Igualada

Mare d’alumnes de Maristes
Sants-Les Corts

Alumna de Maristes
Anna Ravell

El projecte Maristes Xarxa Innovació és ambiciós i l’observo (ho
escric des del privilegi de ser educador i exalumne) com a pedra
angular del futur a les nostres aules. I penso que ho serà en àmbits
com la metodologia i una nova
avaluació. Ja fa alguns cursos que
estem realitzant canvis significatius en l’estructura de treball a
classe (espai chill-out de lectura,
p. ex.). De les diverses trobades
de treball, destacaria tres propostes que em semblen cabdals: fer
passos decidits cap a una nova
cultura de l’avaluació, apostar per
les metodologies actives i tenir el
compromís dels educadors que
acompanyin els processos, sempre
transmetent passió i tenacitat. Un
darrer apunt: la implicació de tota
la comunitat educativa, en especial la del professorat, serà clau per
dissenyar i implementar l’escola
que volem.

He estat a diferents trobades i
estic molt contenta d’haver-hi
participat. La vida avança molt
de pressa i nosaltres també hem
d’avançar en la manera d’educar
els nostres fills i filles.

Aquests dos últims anys he pogut
participar en diferents trobades
maristes, tant a Xarxa Innova com
de voluntària a la trobada celebrada al CaixaForum el setembre
del 2017.

A les trobades em vaig adonar que
hi ha molta feina a fer, però també hi ha moltes persones darrere
d’aquest projecte. Curiosament,
moltes de les propostes són per
treballar la part emocional, no només els resultats acadèmics; per
tant, està clar que el model actual
s’ha de canviar.

Durant les diferents trobades he
pogut conèixer el funcionament
de totes les escoles i veure com
cooperen entre elles, així com la
gran importància que donen a
escoltar les diferents opinions de
tothom: no només hi participen
professors o membres de l’escola,
sinó que els alumnes també hem
tingut l’oportunitat de transmetre el que pensem i ser escoltats.
Personalment, em vaig sentir molt
a gust perquè en tot moment em
van ajudar a saber què fer.
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Com a pares és una sort poder-hi
participar aportant idees i propostes de com volem que sigui l’escola
dels nostres fills.
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La clau del canvi: apoderant els
educadors maristes mitjançant
una formació sincronitzada
Una de les accions que s’ha dut a terme al llarg de tot aquest curs escolar
per tal de facilitar el canvi en la construcció del projecte MXI ha estat la formació dels educadors maristes de tots els centres, de manera coordinada.

Si bé és cert que aquest és un dels trets essencials que
ha caracteritzat la professionalitat dels nostres educadors des de fa temps, la particularitat d’enguany és
que tots els equips docents dels deu centres maristes
d’arreu de Catalunya han gaudit del mateix tipus de
formació. Mentre que la primera sessió formativa ha
posat les bases d’una fonamentació científica sobre
neurociència aplicada a l’educació, la segona ha ofert
unes primeres pinzellades sobre algunes metodologies
actives i, alhora, elements clau per a l’aprenentatge,
com ara l’aprenentatge basat en el pensament i l’aprenentatge basat en el joc.
Aquest tipus de formació és un primer pas per atorgar eines que apoderin els docents per ser facilitadors
i guies per a l’aprenentatge de tots i cada un dels nens
i nenes que passen pels nostres centres maristes. Així
doncs, es pretén que cada educador vagi omplint la
seva capsa d’eines, tècniques i estratègies metodològiques perquè en pugui emprar una o altra atenent les
necessitats pedagògiques de cada moment, no només
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a nivell individual, sinó de manera consensuada dins
dels diversos equips docents de treball.
No es tracta de fer per fer, o simplement de fer perquè
és moda, sinó de conèixer diverses maneres d’afavorir
l’aprenentatge dels nostres estudiants, reflexionar-hi
i triar quines són les més encertades per assolir uns
determinats coneixements o d’altres, alhora que es
promou el desenvolupament d’unes capacitats o
competències determinades.
En darrer lloc, cal recordar que aquesta formació tot
just acaba de començar i s’anirà complementant, pilotant i implementant al llarg d’aquest nou curs i els
posteriors, de manera que els educadors hi puguin
anar aprofundint i en puguin conèixer d’altres. Estem
segurs que en un futur ben proper es podran començar a percebre canvis en la manera com els nostres
infants i joves aprenen, i en com són capaços d’aplicar els diversos aprenentatges en situacions de la
vida quotidiana.
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Facilitem el canvi
Neurociència

Cultura del
pensament

Gamificació

ÀLEX DE LA FUENTE

MAR CANO

Equip FITA MXI

Coordinadora MXI

MARTA SANZ
QUIQUE VERGARA

Aprendre alguna cosa nova produeix canvis en el nostre cervell.
És per això que els avenços en la
investigació que està aportant la
neurociència cognitiva en els últims anys són cada vegada més
rellevants en l’àmbit de l’educació. Conèixer les diferents funcions
del cervell, la forma de gestionar
la informació, el paper que juguen les emocions i l’atenció en
l’aprenentatge, i els mecanismes
de codificació, emmagatzematge
i recuperació de la memòria és
fonamental per a qualsevol educador compromès amb la millora
dels aprenentatges dels infants
i joves a qui acompanya. L’estudi i
l’aplicació dels diferents coneixements sobre el funcionament del
cervell per a la millora del procés
d’ensenyament i aprenentatge és
el que anomenem neuroeducació, un camp de coneixements
nou i prometedor que tot just
acaba de néixer i que, de moment,
encara genera més preguntes que
respostes.

Una de les propostes de píndoles
formatives que s’ha dut a terme al
llarg d’aquest curs ha estat sobre
la cultura de pensament. Aquesta
primera aproximació al món del
pensament, com un dels elements
clau per a l’aprenentatge, ens ha
convidat a conèixer en què consisteix des d’una visió global, alhora
que ens ha permès descobrir algunes de les seves parts, com ara les
rutines i destreses de pensament.
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Estem convençuts que tots pensem, però… I si ho féssim d’una
manera més eficaç, posant en
joc el pensament crític, analític i
creatiu? Es tracta, doncs, de posar en marxa algunes destreses
clau del segle XXI que la UNESCO
(2015) reconeix com a essencials
per desenvolupar actituds transformadores.
Així doncs, l’aprenentatge basat en
el pensament (Thinking Based Learning o TBL) de la mà de Robert
Swartz, com a enfocament científicament comprovat, pot permetre
els nostres infants i joves aconseguir un aprenentatge veritablement
profund que els doni eines per
resoldre situacions, no només en
l’àmbit escolar sinó en la seva vida
diària, i que els porti a aconseguir un
món millor.

Educadors de Maristes
Champagnat
L’article 31 de la Declaració dels
Drets de l’Infant recull el dret al
joc. Des de Maristes Xarxa Innovació estem convençuts que el
joc a les escoles ha demostrat la
seva capacitat de motivació, de
connexió amb els seus interessos
animant la curiositat, la passió
per aprendre i l’aprenentatge significatiu. És per això que aquest
any hem incorporat una formació
en gamificació a tots els equips
docents de la nostra xarxa, que
continuarà els propers cursos.
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La gamificació a les escoles és
la utilització d’elements del joc
dins de processos educatius per
generar experiències que originin
emocions i ens portin a la motivació i a un aprenentatge més
significatiu.
Estem convençuts que el joc com
a metodologia pot ajudar a transformar de manera decidida els
processos d’ensenyament i aprenentatge i, alhora, ser una de les
claus d’innovació i canvi que ajudin
a superar alguna de les dificultats
que ens podem trobar.
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Bases del nou model pedagògic,
la primera fita
Quina experiència volem que visquin els infants i joves a les nostres escoles? Quins aprenentatges volem que incorporin? Quines eines i estratègies
els podem oferir? Com ha de ser l’aprenentatge que els proposem?
La resposta a aquestes i altres preguntes serien el
punt de partida per a l’actualització del model pedagògic, amb les 24 propostes i els 10 trets de la xarxa
d’escoles que volem com a base. Per fer-ho, vam posar en marxa l’equip FITA-I, format per educadors de
les escoles i assessors externs. La proposta que n’ha
sorgit ha estat contrastada, enriquida i assumida per
les comissions d’innovació, els equips pedagògics i els
equips directius de totes les escoles.
A partir dels quatre pilars de l’educació del segle XXI recollits a l’informe Delors (1996) —saber, saber ser, saber
conviure, saber fer— s’han definit els trets fonamentals de la persona que, com a Maristes, volem formar.
Es tracta del perfil de sortida de l’alumnat.
Després hem descrit l’ecosistema en què l’alumne s’ha
de poder desenvolupar per arribar on ens proposem.
Per fer-ho, ens hem basat en les visions psicopedagògiques més contrastades i ens hem inspirat en els
darrers informes i estudis realitzats per la UNESCO i les
principals universitats internacionals.
Aquests elements tenen una base sòlida en el que
hem anomenat essències maristes. Bevem de l’experiència viscuda al llarg de més de 200 anys i les
intuïcions educatives de Marcel·lí Champagnat són
plenament actuals i genuïnes.
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La proposta sobre la qual seguirem construint Maristes Xarxa Innovació defineix els ingredients de
l’aprenentatge amb què hem de cuinar a les escoles;
presenta una visió coherent de les cultures que han
d’impregnar el procés educatiu; proposa metodologies que cal utilitzar a cada etapa amb una relació
de complementarietat i coherència; perfila els rols
de l’educador, l’alumnat i la família, així com el de la
tecnologia digital en el procés educatiu, i dona orientacions sobre l’avaluació.
L’equip FITA-I ha disposat de temps per a la reflexió
i el debat, per a la investigació i el contrast. L’experiència dels qui n’han format part ha estat molt rica.
La seva proposta ha estat enriquida i validada per tots
els equips directius de les escoles.
Per veure el contingut seguiu el codi QR que us portarà
al web www.maristesxarxainnovacio.cat

Els 10 trets de la xarxa
d’escoles que volem.

Les 24 propostes de
la comunitat educativa.
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Com ho hem viscut?

ESTRELLA FUSTEL

MAITE LACASTA

XAVI ALACID

Mestra d’Infantil
Maristes La Immaculada

Maristes Sants-Les Corts
Equip d’Educació de
la Fundació Champagnat

Maristes Rubí
Equip d’Educació de
la Fundació Champagnat

Participar en l’equip FITA m’ha
donat l’oportunitat d’eixamplar
la meva mirada educativa i enriquir-la. Amb les persones que
formàvem l’equip hem analitzat,
preguntat, investigat, proposat,
consensuat i somiat com voldríem que fossin les nostres escoles
maristes en un futur proper.

Participar en l’equip FITA m’ha donat la possibilitat de poder fer un
camí com a grup de reflexió, tenir
temps per poder escoltar activament, conversar, raonar i construir
idees entre tots.

Participar en l’equip FITA ha suposat una oportunitat extraordinària
per repensar el model d’escola que
volem. Un espai de trobada on
hem estat convidats a reflexionar,
amb altres companys i companyes, sobre el futur de les nostres
escoles i els aprenentatges que
volem desenvolupar en els nostres
infants i joves. Enmig de les presses que la societat ens imposa,
trobar un espai i un temps d’aturada per treballar conjuntament
resulta indispensable per repensar
la nostra tasca educativa i avançar
cap a un futur ple d’esperança.

Destacaria una idea sobre la resta
i és que els nostres alumnes han
d’esdevenir protagonistes actius
en tots els àmbits que formen
part de la seva educació: espais,
organització, metodologies, avaluació...
Ha estat l’inici d’un camí innovador que ens acompanyarà i ens
transformarà els pròxims anys.
Benvinguts al viatge!
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Un dels trets essencials de la missió
marista és l’acompanyament dels
infants en el creixement de totes
les seves dimensions. Aconseguir
atendre tota la diversitat d’alumnes i personalitzar el seu camí és un
dels aprenentatges d’aquests dies.
Com a mestra d’Educació Infantil
considero molt important aquesta
acollida a l’escola perquè cada infant és únic i irrepetible.
Em sento agraïda d’haver viscut
aquest procés de primera mà i de
continuar fent camí posant la mirada i el cor en els infants i joves.
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També han format part de l’equip
FITA-I: Joan Pifarré (Maristes Montserrat), Àlex de la Fuente, (Maristes
Champagnat), Mar Cano, Pep Tort
i Pep Buetas (coordinació MXI).
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Perfil competencial de l’alumnat
Què volem treballar
amb els infants i joves?
Aprendre
a conviure
1. Apropar-se als altres i a les seves necessitats de forma respectuosa, acollidora
i empàtica.
2. Desenvolupar la sensibilitat i el compromís necessaris per esdevenir agent
actiu de transformació social, orientat a la
cura de les persones i del medi ambient,
des de la consciència cívica i la defensa
del bé comú.
3. Desenvolupar el sentit de pertinença i
vinculació a la comunitat més propera.
4. Promoure la participació, el respecte i la
convivència en entorns de diversitat, fent
presents totes les veus i escoltant-les.
5. Tenir criteris i actituds per ser ciutadà
del món, descobrir l’actitud de servei com
a fonament de la comunitat i valorar la
interdependència dels uns amb els altres.
6. Utilitzar el diàleg i la mediació com a estratègies que fomenten la cultura de la pau.

MARIA GUAUS

Aprendre
a conèixer
1. Ser responsable del seu aprenentatge,
amb autonomia i autoregulació, que el predisposi a tenir actitud d’aprenent al llarg de
la vida.
2. Desenvolupar la curiositat i la capacitat
de pensar per ell mateix de forma crítica i
creativa, fent preguntes significatives.
3. Tenir unes bases sòlides de coneixement,
que en sàpiga crear de nou i que en gaudeixi.
4. Adquirir estratègies d’aprenentatge i de
coneixement per aprendre a aprendre des
de l’esforç individual i la interacció col·laborativa amb els altres.
5. Ser capaç d’analitzar, seleccionar, ordenar,
sintetitzar, contrastar i generar informació
complexa amb rigor.

ADRIÀ FOLLA

Educadora de Primària
de Maristes Valldemia

Alumne de Maristes
Sant Pere Chanel

“Esforçar-nos i treballar de valent, ser constants,
construir junts, decidir què vull i què no, fer sentir
la nostra veu, ser respectuosos amb nosaltres mateixos i amb els altres, posicionar-nos i ser crítics.”

“El veritable objectiu de l’escola és ensenyar-nos
els valors que haurem assolit al llarg del nostre
aprenentatge. Som capaços de pensar en sentit ampli, conviure amb persones d’altres llocs,
amb altres idees, amb altres cultures...”
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Aprendre
a ser
1. Comprendre la construcció de la pròpia
identitat personal com un procés dinàmic.
2. Descobrir-se com a subjecte de dret i
deures vers els altres i la comunitat.
3. Conèixer i aprendre a gestionar les pròpies capacitats, les emocions i els àmbits de
creixement personal.
4. Desplegar el propi potencial, basat en un
creixement harmònic i en l’equilibri personal.
5. Tenir eines i criteris per prendre decisions,
de manera crítica i constructiva, i assumirne la responsabilitat.
6. Tenir la fortalesa interior necessària
per assumir nous reptes i desenvolupar la
capacitat de resiliència.
7. Sentir-se feliç, estimar la vida i admirar-ne
la seva bellesa.
8. Integrar i viure amb autenticitat valors
que humanitzen la persona i la societat,
inspirats en el camí de Jesús de Natzaret, a
l’estil de Maria i Marcel·lí Champagnat.
9. Valorar l’amor al treball, el gust per la feina ben feta, l’esforç, la constància i la superació personal com a fonaments per a la
construcció del seu projecte de vida.
10. Copsar el sentit transcendent de la vida,
la connexió amb un mateix, els altres i la
natura, a través de la interioritat i l’espiritualitat.

CARME GABARRELL
Mare de Maristes Montserrat
“L’escola ens ha demostrat que sap adaptar-se als reptes tecnològics i docents d’aquests
anys, però va més enllà: en els meus fills veig bones persones. Amb objectius propis (acadèmics
i no tan acadèmics) que riuen, escolten, opinen
i debaten i que són empàtics, tolerants, generosos i coherents.”
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Aprendre
a fer
1. Transferir i aplicar els aprenentatges en diversos contextos i situacions.
2. Desenvolupar una mirada positiva i comprensiva davant l’error propi i dels altres,
com a font d’aprenentatge.
3. Saber trobar temps de silenci i reflexió
personal per interioritzar els aprenentatges.
4. Viure els reptes de manera positiva i respondre-hi amb flexibilitat, cercant solucions
creatives i alternatives.
5. Saber treballar en equip, cooperativament
i amb corresponsabilitat.
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6. Comunicar-se eficaçment en diversitat de
contextos i amb diferents llenguatges.
7. Desenvolupar la capacitat de lideratge de
manera constructiva.
8. Fer un ús ètic i responsable dels recursos
(tecnològics, mediambientals, etc.).

LAIA BALAGUER
Animadora d’AJMACOR i mestra d’Infantil
de Maristes La Immaculada
“És important que el jove tingui somnis en els
quals cregui i pels quals pugui lluitar.”
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Ecosistema d’aprenentatge
Com ha de ser l’entorn en què l’alumne ha de desenvolupar
el seu procés d’aprenentatge? Quins factors hi intervenen?
FAMÍLIES
• Participants en la generació
de coneixement.
• Afavoridors d’un ambient emocional
propici.

ROLS
Els estudis actuals sobre l’aprenentatge en
el segle XXI indiquen clarament la necessitat
d’una evolució en el rol tant de l’alumnat, del
professorat, com de la família.

EDUCADORS
• Aprenents en l’acció, que s’autolideren
en un context de col·laboració.
• Potenciadors del rol protagonista de
l’alumnat en l’aprenentatge i en el seu
creixement com a persona.
• Coneixedors i promotors de vocacions
i talents.
• Facilitadors del procés d’aprenentatge,
amb creativitat i flexibilitat, partint de
l’alumne.
• Acompanyants de la progressió dels
aprenentatges.
• Acompanyants dels infants i joves.

APRENENTATGE
• Centrat en la persona
• Basat en el pensament
• Social
• Holístic
• Autèntic
• Basat en el repte
• Interconnectat
• Transformador
• Visible
• Emocionant
Més enllà de les metodologies a utilitzar,
aquests són els ingredients que haurien de
ser presents en el procés d’aprenentatge a
les escoles maristes.
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METODOLOGIES
• Espais vitals d’aprenentatge
• Aprenentatge basat en projectes
• Maker
Les metodologies apunten a objectius diversos i una metodologia pot respondre a
diversos propòsits. Per això proposem una
combinació de diverses metodologies, de
manera que siguin eficaces a l’hora d’assolir
les nostres finalitats educatives.
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PERFIL
COMPETENCIAL
DE L’ALUMNAT

ALUMNAT
• Generador de coneixement.
• Constructor, responsable i líder del seu
procés d’aprenentatge i cocreador de
l’aprenentatge dels altres.

HORITZÓ
COMÚ

ELS 10
TRETS MXI

ESSÈNCIES MARISTES
• Presència
• Senzillesa
• Esperit de família
• Amor al treball
• A la manera de Maria
La missió marista es desenvolupa en el temps
i se sosté en uns valors que la fan única. Uns
valors que emanen de l’experiència genuïna
de Marcel·lí Champagnat i els primers germans, inspirats i acompanyats per la figura de
Maria de Natzaret.
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MODEL
PEDAGÒGIC
CULTURES

ELEMENTS CLAU
• Cooperació
• Joc
• Pensament
• Transversalitat
• Experiència
Són els enfocaments que afavoreixen un millor procés d’aprenentatge perquè s’adeqüen
a la manera com les persones aprenem,
amb una base científica que ho demostra.
Aquests enfocaments ens serveixen de guia,
impregnen l’aprenentatge i les metodologies
emprades.
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• Vocacional
• De trobada
• Transformadora
• De pensament
• Indagadora
• Emprenedora
• Maker
• Emocional i artística
Sobre la base de les essències maristes,
el substrat pedagògic ve format per un entramat de cultures que beuen de la tradició
educativa marista i de les tendències educatives actuals. Aquestes cultures expressen
els anhels, valors, coneixements, troballes,
intuïcions i actituds que donen sentit al
procés d’ensenyament-aprenentatge que
volem viure a les nostres escoles i l’actualitzen. Són part de l’aire que s’ha de respirar a
l’escola marista.
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Xarxa
d’innovació!

Projectes de xarxa

Les escoles maristes sempre s’han adaptat
als nous temps amb la introducció de metodologies i projectes innovadors. A través
de Maristes Xarxa Innovació, mirem de confeccionar i implementar de manera comuna
aquestes noves maneres de fer compartint
experiències amb tota la comunitat educativa. Així doncs, tant des de l’àmbit local com
de tot Catalunya, presentem els diferents
projectes que ja tenim en marxa a tota la
xarxa d’escoles maristes:

UN NOU PLA D’ACCIÓ
TUTORIAL PER A UNA
ESCOLA QUE CAMINA
AMB ELS INFANTS I JOVES
El Pla d’acció tutorial (PAT) és un projecte
que concreta l’acompanyament personalitzat de l’alumnat i ha estat elaborat
entre totes les obres educatives maristes.
El nou pla preveu l’acompanyament que
els educadors han de fer del creixement
dels infants i joves en totes les seves dimensions i posa una atenció especial al
ser i a la dimensió vocacional. El PAT s’articula al voltant d’aquests quatre eixos:
la interioritat, les emocions, el compromís
i l’autoestima.
Cada centre anirà desplegant el Pla d’acció
tutorial a través de les sessions de tutoria
grupal i individual, l’itinerari d’orientació
vocacional, programes d’orientació professional i la presència en el dia a dia
de l’escola.

ROBOLLIGA
El curs 2017-2018 més de
180 alumnes han participat a
la primera Robolliga Marista, una
jornada educativa on els joves de
les diferents escoles maristes de Catalunya s’han aplegat per poder compartir
els projectes innovadors i tecnològics
que han imaginat i creat en forma de
robots. A través de la robòtica es pretén
fomentar l’interès per la ciència i la tecnologia en els infants i joves, a la vegada
que experimenten, treballen en grup, desenvolupen la capacitat emprenedora,
el raonament lògic i computacional, i el
pensament creatiu.
Barcelona
Maristes Sants-Les Corts
Maristes Anna Ravell
Maristes La Immaculada
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Projectes locals
ENGLISH DAY
Potenciem l’ús de l’anglès en situacions
reals i impulsem la visibilitat de les activitats que es fan a les escoles en el dia
a dia. Aquest projecte pot durar una jornada o es pot allargar algunes setmanes.
Normalment les activitats giren al voltant d’un tema central, com l’amistat o
la poesia. Es promou, també, la invitació
a altres escoles maristes per viure aquestes jornades tan engrescadores i tan cool!

SÍÍÍ! NO!
CONNECTA’T

APRENEM A CONNECTAR
AMB LA TERRA
Convidem els nostres alumnes a reflexionar i actuar per millorar el planeta
amb joves d’arreu del món, a través de
la Conferència Internacional de Joves
Tinguem Cura del Planeta (CONFINT), un
procés de participació global impulsat
pel govern brasiler. Entre 2009 i 2010, 52
països van participar de diferents conferències per debatre i consensuar les
responsabilitats i accions que els joves
volien assumir. A Catalunya, aquestes
trobades es van emmarcar en els fòrums
de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) i en diferents
actes d’Agendes 21 escolars.
Per saber més sobre el projecte Tinguem
Cura del Planeta, seguiu el codi QR.

Un projecte perquè els alumnes aprenguin
a gestionar les emocions. Connectem i ens
endinsem en el món interior, promovem
la identificació de les pròpies emocions,
hi posem nom, aprenem a regular-les i a
gestionar-les de forma positiva. A través
d’aquesta proposta, volem que els alumnes
adquireixin un millor coneixement de les
pròpies emocions, sàpiguen identificar-les,
desenvolupin l’habilitat de regular-les
i aprenguin a gestionar-les de manera
positiva.

15

APRENENTATGE
MULTISENSORIAL DE LES
MATEMÀTIQUES A INFANTIL
#REPTE100: DELS VOLCANS
AL MEDITERRANI
El projecte consisteix a plantejar un repte,
individual i col·lectiu, que els alumnes puguin assolir: recórrer 100 km en dos dies
en bicicleta. Per dur a terme aquest objectiu, els alumnes hauran de treballar la seva
condició física i treballar en equip amb els
diferents grups de treball. Gràcies a aquesta iniciativa, l’alumnat pren consciència
dels hàbits de vida saludable a la vegada
que experimenta valors com la superació
de reptes, l’esforç i la cooperació.
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Partint de l’instint innat de curiositat
que tots tenim, hem iniciat un viatge
molt interessant en què l’infant arribarà al concepte abstracte matemàtic a
través de l’experimentació amb materials
manipulatius tradicionals i bàsics (fustes, xapes, botons...), jocs educatius, la
pissarra digital, el Ninus i el Numicon, entre d’altres recursos. D’aquesta manera,
l’alumnat esdevé un agent actiu en l’aprenentatge i treballa conceptes matemàtics
a través de la indagació, l’estimulació i experiències enriquidores.
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Jornades, congressos i trobades:
aprenem amb els altres i dels altres
V Congrés Internacional EDO
“Lideratge i gestió del talent
a les organitzacions”

Són innumerables les jornades educatives, els congressos, les conferències i les trobades que, com cada
any, s’han organitzat a l’entorn del món educatiu, tant
dins com fora del territori català.
No podem començar sense destacar algunes de les
jornades pedagògiques que alguns centres maristes
han dut a terme, un any més, amb èxit. Ens referim
a la V Jornada Pedagògica de Maristes Montserrat,
sota el títol “DEEP LEARNING: educar en l’essència”,
que va tenir lloc el 26 i 27 de gener; i les II Jornades
Valldemia Innova, amb el lema “Fem salut!”, celebrades el 4 i 5 de maig.
Seguiu el primer codi QR per veure el contingut de la
V Jornada Pedagògica de Maristes Montserrat i, el segon, per veure el de les II Jornades Valldemia Innova.

Trobada de l’equip de coordinació
MXI amb la Coral Regí, directora
de l’escola Virolai
A més de visitar aquest centre educatiu,
vam poder tractar temàtiques clau com ara
l’avaluació 360o. Una de les bases d’un bon
projecte rau en l’avaluació i la participació
conjunta dels diferents agents avaluadors:
educadors, alumnes i famílies acompanyen
els estudiants en el procés de desenvolupament dels propis aprenentatges.
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Un dels elements cabdals que es va tractar
en aquest congrés va ser el lideratge, que acaba situant-se com a essència de tot procés
d’innovació. Tal com va dir Peter M. Senge, “en
una organització que aprèn, els líders són dissenyadors, servidors i mestres”. A més, vam
abordar temes com ara les metodologies i les
estratègies per a la gestió del coneixement
organitzatiu; la gestió del talent i el capital
humà a les organitzacions, i l’ús de xarxes
socials corporatives per a la promoció de
l’aprenentatge social, entre d’altres.

II Jornada d’Innovació Pedagògica
de Baula
Educadors i membres dels diferents equips
de les escoles maristes es van aplegar per
escoltar temes lligats a l’emoció (Anna Forés), la innovació educativa i l’aprenentatge
personalitzat (Iolanda López), el lligam entre l’escolta i l’aprenentatge (José Antonio
Fernández), i l’educació, la tecnologia i els
espais d’aprenentatge (Manel Trenchs). La
jornada va finalitzar amb la intervenció d’en
Modest Jou (director general de FEDAC), que
va exposar els tres pilars de la innovació a
l’escola: els resultats educatius, la cultura de
centre i els lideratges –en plural, per destacar
el paper del lideratge compartit.

Per acabar, voldríem llençar-vos una pregunta que José
Antonio Fernández Bravo, director de la Càtedra Conchita Sánchez d’Investigació per a l’Educació Matemàtica, va plantejar en aquesta última jornada: “Què és per
a tu ensenyar des del cervell de qui aprèn?”.

“Què és per a tu ensenyar
des del cervell de qui aprèn?”
José Antonio Fernández Bravo
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Fem camí junts
Reformular l’educació
Hi ha dues raons per les quals cal reformular l’educació. La primera és la que fa cent anys va impulsar el
moviment d’Escola Nova: l’escola de matriu industrial,
transmissora-memorística, no capacita adequadament els infants per esdevenir els individus autònoms
i amb criteri propi i els ciutadans lliures i responsables
que requereix una democràcia inclusiva. La segona
raó és la conseqüència del context actual: en un entorn de reptes globals, l’escola de matriu industrial no
possibilita que els infants adquireixin les capacitats
per navegar en la societat que els ha tocat viure i ser
capaços de transformar-la, tant perquè se centra en
molts objectius obsolets com perquè fa servir pràcti- ques d’aprenentatge que el coneixement científic
ha demostrat que només serveixen per a la retenció a
curt termini. Intentin tornar a fer un examen de Batxillerat que ja van aprovar fa anys i n’entendran el sentit.
La nostra societat, doncs, s’ha de prendre seriosament la necessitat de transformar l’educació. No en
base al que tenim, sinó al que volem.
Volem una educació que tingui per propòsit el desen- volupament de competències per a la vida, no la
superació de proves. Parlem d’una formació integral,
humanista. El concepte competències no es refereix
a la lògica utilitarista, sinó al que Ordine anomena “la
utili- tat de l’inútil”: tot allò que s’aprèn a l’escola s’ha
de poder articular vitalment d’una forma o una altra.
Volem que les pràctiques d’aprenentatge es fonamentin en el coneixement existent sobre com aprenem els
humans, i no en la repetició del que sempre s’ha fet.
Desenvolupar competències per a la vida requereix
articular a través seu l’adquisició de les diverses tipologies de coneixements: informacions, conceptes, habilitats, actituds i valors. Cadascuna d’elles s’adquireix
de forma diferent i, perquè esdevinguin competencials, s’han d’articular alhora en situacions pròximes a
la realitat. Per això calen estratègies d’aprenentatge
complementàries, integrades i interdisciplinàries, integrant les dimensions cognitiva, emocional i ètica.

<<
EDUARD VALLORY
Director
d’Escola Nova 21
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Identitat, rigor i distinció;
la base d’una bona xarxa
intel·ligent d’innovació
Maristes Xarxa Innovació (MXI) fonamenta i promou
quatre pilars essencials –estratègia, estructura, equips
i ecosistemes (Ferràs, 2017)–, aportant a la institució
valor de sistematització, pertinença, eficiència, participació, comunicació i èxit.
MXI s’estableix com un procés d’R+D+I al servei de la
missió-visió. Tota reflexió que faciliti i promocioni la cultura científica (recerca, desenvolupament i innovació)
ha d’estar orientada als fonaments de l’organització,
actualitzant-los amb les darreres publicacions. Com
a mostra, el document guia del nou model pedagògic
(FITA I), una extraordinària reflexió pedagògica distintiva que cohesiona missió-visió i aporta fonamentació.
El procés aporta un relat ben fonamentat i planificat,
que és la base d’un bon projecte, amable, inclusiu
i sostenible. Un dels seus fruits institucionals és l’estratègia distintiva de generar i esdevenir una xarxa
intel·ligent d’innovació, anar més enllà de la innovació didàctica i generar valor propi d’organització, estructura, equip, talent i xarxa.
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Ara és el moment dels lideratges. Cal generar una
acció directiva distribuïda, ètica i compromesa, promovent un ecosistema d’estructures facilitadores i
divulgadores que facin extensiva i transferible el seu
potencial. Cal empoderar el valor de la xarxa sota un
prisma intel·ligent, sostenible i integrador.
Cal agrair i felicitar la Fundació Champagnat per haver generat i promogut el projecte MXI, obert a tota
la comunitat i amb una clara intenció de consolidar i
projectar la xarxa marista, sempre oferint i articulant
l’actualització missió-visió, focalitzant eixos clau distintius i combinant accions de participació i visibilitat.
Felicitar també l’esforç, constància i determinació
d’establir com a eix vertebrador de la xarxa intel·ligent
d’innovació, la cultura científica i de millora basada en
evidències, facilitant un entorn de reflexió de la pràctica educativa i la difusió de projectes propis d’èxit.

<<
MIQUEL ÀNGEL COMAS
Assessor estratègic R+D+I i
acompanyant del procès MXI
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Fem camí junts
Necessitat d’innovació
a l’escola marista
El concepte d’innovació i tot el que hi té relació sembla que ens envolta i persegueix en aquests últims
temps: “hem d’innovar”, “tothom està innovant”, “ens
hem de moure”, etc. És impossible ignorar-ho i tampoc volem fer-ho. No només afecta l’educació, sinó
que es fa present en tots els àmbits i moltes vegades
no podem deixar de sentir-nos pressionats a actuar.
Els processos de canvi s’inicien per raons molt diverses i no sempre aconseguim que arribin a bon port.
Una cosa que hem de tenir present és que només el
que està fonamentat, planificat i implementat té possibilitats d’èxit.
Però com a institució marista és important, a més, que
trobem resposta a les nostres arrels, al nostre carisma,
a la nostra missió, a “per què i per a què canviem?”.
Si mirem la nostra història ens adonem que l’escola
marista neix i viu innovadora, en constant evolució,
adaptant-se als canvis que es produeixen al món,
inconformista amb el que estigui per sota de l’excel·
lència, conscient i atenta a l’alumne que té en cada
moment. Així, cada pas, cada canvi, cada moviment
se sustenta en processos profunds de reflexió i planificació que asseguren la nostra identitat i eviten el
risc de perdre-la.
Ja el 1863, al document “Guía del maestro” es descriuen
aspectes metodològics que trenquen amb la tradició
i que donen molta importància a la persona: mètode
de lectura; forma d’orientar la disciplina des de l’autoritat moral i la bondat en lloc de des del càstig; la
importància que es dona a la formació pedagògica
dels Germans, etc.
Fa vint anys, el 1998, es va redactar el document “Missió Educativa Marista, un projecte per avui”, que ens
convida a “mirar cap al futur amb audàcia i esperança”
i aporta algunes orientacions que ens han de guiar en
aquest camí. Entre aquestes orientacions trobem que
ja es fan explícites les claus dels processos d’innovació als quals avui ens sentim convidats. Així doncs,
veurem com el que avui ens sembla nou ja es descrivia en aquest document:
• Passar de metodologies passives a metodologies
actives, aprenentatge basat en projectes, aprenen
tatge experiencial i competencial: “Fem servir mètodes d’ensenyament que afavoreixen la participació
activa” (núm. 134).
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• Personalització de l’aprenentatge, metodologies
que afavoreixin la inclusió, desenvolupament de
les intel·ligències múltiples: “Tots els infants i tots
els joves són diferents [...]. Desenvolupem metodo
logies adequades que respectin [..les necessitats
particulars dels joves als quals ens dediquem”
(núm. 86).
• Aprenentatge contextualitzat, currículum connectat amb el món real, aprenentatge competencial:
“La nostra manera d’educar, com la de Marcel·lí, és
personalitzada, pràctica, basada en la vida real”
(núm. 105).
• Aprenentatge cooperatiu, educació en la solidaritat,
projectes d’aprenentatge i servei, presa de decisions, autonomia personal, creativitat, metacognició:
“A través d’una pedagogia de l’esforç [...] promovem
el treball en equip i ajudem els joves a desenvolupar
un esperit de cooperació i de sensibilitat per servir
els qui passen necessitat” (núm. 116); “En afavorir la
participació i la creativitat en el procés d’aprenentatge, ajudem els estudiants a confiar en si mateixos”
(núm. 135).
• Educació en la interioritat i l’espiritualitat, cultura
de pensament: “procurem desenvolupar un judici crític [...], valorar les aspiracions espirituals de la
humanitat i la manera com s’han expressat en els
diferents contextos culturals al llarg de la història”
(núm. 136).
Montserrat del Pozo resumeix en una frase la clau de
la innovació educativa: “La innovació més gran és estimar l’alumne”. Doncs bé, no ens oblidem que fa 200
anys, Marcel·lí Champagnat va crear l’escola marista
amb una idea que ens acompanya des d’aleshores:
“Per educar cal estimar”.
Així doncs, per què hem d’innovar a l’escola marista?
La resposta és molt senzilla: perquè som Maristes,
perquè som innovació, perquè és una opció de fidelitat a la missió: per evangelitzar millor.

<<
CARMEN GONZÁLEZ
Coordinadora Innovació
Educativa
Província Maristes
Compostel·la
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Maristes Xarxa Innovació avança
Curs 2018-19: Entrem en fase FITA-II

ALIANCES
HORITZÓ COMÚ

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

10 Trets / 24 propostes / perfil alumnat
Transferència de l’horitzó comú a
la comunitat educativa (educadors,
alumnat, famílies, animadors).

Famílies i entorn: fira dels tastets
(experiències d’èxit).

Focus:
1. FER CENTRAL
L’APRENENTATGE:
SER, FER, CONÈIXER
i CONVIURE

MODEL PEDAGÒGIC
Innovació de les opcions
pedagògiques: Reflexió i
decisions sobre els rols,
l’aprenentatge, les metodologies
i l’avaluació.
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2. CONSTRUIR UNA
XARXA INTEL·LIGENT
D’INNOVACIÓ
TRANSFORMACIÓ
EN ECOSISTEMES
D’APRENENTATGE

LIDERATGE PER
A L’APRENENTATGE
Impuls del lideratge compartit.
Formació pedagògica.
Desenvolupament d’hàbits
intel·ligents d’innovació.

Impuls de les connexions
horitzontals (aprenentatge
formal i no formal).
Jornada Pedagògica (G)local.
Trobades MXI.
Equip d’acompanyament
MXI*.
(*) Es crearà aquest nou equip format
per un educador de cada centre i
l’Equip d’Educació de la Fundació.
Aquest equip acompanyarà el procés
de cada centre i promourà la gestió del
coneixement i l’aprenentatge en xarxa.

Impuls

Fita–I

Fita–II

Fita-III

2016 / 2017

2017 / 2018

2018 / 2019

2019 / 2021

«Si vols anar ràpid, camina sol. Si vols arribar lluny, camina acompanyat»
Proverbi africà
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www.maristesxarxainnovacio.cat
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