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Ser mestre o mestra és saber identificar els conflictes, 
pròxims o llunyans, que hi ha al món i, en conseqüència, 

transmetre una cultura de pau i de defensa dels drets 
humans. És educar en la solidaritat. És posar en 

pràctica el fet de compartir i el treball cooperatiu.
Ser mestre o mestra és afavorir en l’alumnat el sentit crític, 
la capacitat de discernir, la capacitat de pensar lliurement 
i de decidir obviant aquelles pressions socials que li són 

inconvenients. En conseqüència, ser mestre o mestra és moltes 
vegades anar contra corrent de les propostes de determinats 
mitjans de comunicació o de grups de pressió i de corrents 
socials que fomenten la competitivitat, la irracionalitat, la 

vulgarització i la banalització d’aspectes importants de la vida.
[...] Ser mestre o mestra és un ofici il·lusionant però 
complex, en un món de canvis accelerats i amb un 

alumnat divers amb problemàtiques variades.
Carme Miquel. Ser mestres

L’educació és el punt en el qual decidim si estimem el món prou 
per a assumir una responsabilitat i salvar-lo de la ruïna que, 

si no és per la renovació, si no és per l’arribada dels nous i els 
joves, serà inevitable. També mitjançant l’educació decidim si 
estimem els nostres fills prou per a no llançar-los del nostre 
món i lliurar-los als seus propis recursos, ni llevar-los de les 

mans l’oportunitat d’emprendre una cosa nova, una cosa que 
nosaltres no imaginem, el suficient per a preparar-los amb 

temps per a la tasca de renovar un món comú.
Hannah Arendt. Entre el passat i el futur

Presentació
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La innovació educativa consisteix a crear ocasions d’aprenentatge. Un 
aprenentatge significatiu, vital i experiencial. I això només és possible 
acceptant que les escoles i els centres educatius són laboratoris 
on s’assagen experiències pedagògiques molt variades, alternatives 
educatives, projectes de treball cooperatius i col·laboratius.

Hi ha un element clau que no podem perdre de vista. La innovació 
educativa només és possible ara, i en endavant, comptant amb la 
col·laboració dels docents. 

És aquesta una de les principals conclusions, per exemple, del model 
educatiu finlandés, que considera que la tasca d’un docent consisteix 
bàsicament a ajudar els seus estudiants perquè es convertisquen en 
la millor versió de si mateixos. Podem aprendre de moltes experiències 
internacionals, si bé el nostre “nord” —ara que els conceptes global i local 
estan tan entrellaçats— el tenim a l’abast, molt prop de nosaltres, amb un 
viver d’experiències molt plurals que combinen la tradició i la innovació.

Bona part de les innovacions que es despleguen hui en dia han sigut 
inspirades pels Moviments de Renovació Pedagògica (mrp). Els mrp van 
anticipar un futur que ja és el nostre present, i que aposta per una educació 
democràtica, transformadora, compromesa, igualitària i coeducativa.

En aquest model educatiu, la innovació suposa l’ocasió privilegiada i 
l’exigència radical de renovar el nostre món per a millorar-lo amb societats 
més justes i sostenibles. És aquesta una tasca creativa i interminable, en la 
qual cal reconéixer tantes coses fetes i tantes coses per fer.

Aquest Marc d'Innovació Educativa (mie) és una invitació a prosseguir aquesta 
tasca. El mie no hauria sigut possible sense el professorat que està duent 
a terme pràctiques innovadores des de fa molt de temps, sense posar cap 
mena d’etiquetes, en aquest lloc anomenat escola, en experimentar noves 
maneres de despertar el desig d’aprendre i descobrir. Fan innovació educativa 
de manera discreta, a vegades anònima, també de manera compartida. 
Innoven aprenent dels seus col·legues, dels escolars als quals ensenyen, 
de la comunitat en la qual treballen i dels pedagogs i pedagogues que abans 
van innovar i van transmetre les seues experiències. Per això, la innovació no 
és nova, i no obstant això necessita renovar-se contínuament: aquesta és una 
exigència radical. El sentit de la innovació educativa es basa, precisament, 
en la necessitat de renovar permanentment el que pensem i fem en 
educació: el sentit de la innovació consisteix a reinventar l’escola cada dia.

El sentit de 
la innovació 
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→ Aspira a contribuir a la formació del professorat en la mesura en 
què planteja interrogants als quals només pot donar resposta el 
professorat en un procés de col·laboració, compartint projectes de 
centre i projectes col·lectius, que poden comptar amb assessorament i 
reconeixement institucional.

→ Vol ser disruptiu per a superar inèrcies i rutines innecessàries, i per 
a explorar alternatives educatives que ajuden a donar resposta a 
problemes educatius i socials.

→ Vol inspirar i propiciar un contracte pedagògic que ens comprometa, 
des de la creativitat de l’acció, amb la transformació educativa per a 
consolidar una societat més justa, igualitària i sostenible. 

→ Vol suggerir un viatge pedagògic i una invitació a compartir el viatge.

Com s’estructura?
Aquest mie està distribuït en tres parts i diferents capítols, cadascun dels 
quals actua com una parada o escala en l’itinerari d’aquest document. Cada 
parada consta d’una sèrie de seqüències: les primeres tenen un caràcter 
descriptiu o informatiu, expliquen i mostren aspectes dels llocs en els quals 
detenim momentàniament el nostre viatge. Les següents estan pensades 
des de la cultura de la pregunta que alimenta qualsevol tipus d’innovació. 
La Finestra oberta proporciona una mirada diferent, amb frases o textos 
breus que ens aproximen a altres paisatges educatius. La secció Per a 
continuar llegint afig algunes referències que conviden a noves lectures. 
Al final, la nostra mirada s’enriqueix amb una varietat de perspectives que 
ens estimulen a continuar viatjant, a continuar innovant. I ara, voldríem 
conversar amb tu i iniciar amb tu aquest viatge. Si estàs disposat…

Els autors1 d’aquest document no han fet més que aportar i sistematitzar 
alguns suggeriments que puguen inspirar un marc per a la innovació 
educativa: la que ja s’està practicant i la que ha de continuar fent-se per 
a millorar la nostra educació. Per això, aquest Marc d’innovació educativa 
es nodreix directament de les experiències contades per, i viscudes amb, 
els i les docents. El nostre primer agraïment va dirigit al professorat amb 
el qual hem compartit espais de formació, interrogants i inquietuds. 
També volem esmentar les valuoses aportacions de l’estudiantat dels 
graus de Mestre/a en Educació Infantil i en Educació Primària i del màster 
universitari de Professor/a d’Educació Secundària, futurs docents i, per 
tant, protagonistes de la innovació que està per vindre. 

Què no és aquest Marc d’innovació educativa?
Aquest document no és un receptari: no pretén proporcionar fórmules 
o procediments que s’apliquen de manera descontextualitzada, o de la 
mateixa manera en tots els casos. Tampoc és un manual d’instruccions, 
com el que se’ns entrega per a posar en funcionament un aparell que hem 
adquirit, perquè la innovació no és, ni de bon tros, un artefacte. No pretén 
ser, en absolut, un document de caràcter tècnic, elaborat des d’un suposat 
saber expert i alié, que amaga reglaments o prescripcions.

Què és aquest Marc d’innovació educativa?
Aquest document2 parteix d’una idea molt clara: no sols una altra escola 
és possible, sinó que és necessària. 
Per això aquest Marc d’innovació educativa:
→ És una invitació directa a la participació en el canvi educatiu.
→ Forma part de la conversa —debat o discussió— de la qual aprenem 

els uns dels altres i els uns amb els altres. 
→ És un document de treball obert que es nodreix i s’enriqueix 

principalment de l’experiència del professorat.
→ Vol servir com a instrument o caixa d’eines per a suggerir iniciatives 

innovadores contextualitzades en escenaris educatius concrets.
→ Té un caràcter didàctic i pretén promoure la deliberació i la presa de 

decisions en el si d’equips de treball (comissions, claustres, equips 
directius, ampa, etc.) per a pensar, concretar i fer operatives iniciatives 
innovadores.

Dona’m la mà 
per fer camí

cap al gran llac dels somnis,
dona’m la mà

hi ha un horitzó
que ens crida de molt lluny.

[...]
Dona’m la veu

i proclamem que
tot està per fer,

tot és possible avui,
fem sentir arreu

que s’exalta el vell desig d’un món millor.
Miquel Marti i Pol: Dona’m la mà

1 José Beltrán, Ignacio Martínez i Daniel Gabaldón són professors del Departament 
de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València.

2 Aquest mie s’ha elaborat atenent criteris de llenguatge no sexista i d’austeritat ecològica.
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La innovació educativa al nostre país té el seu precedent més recent en 
els anomenats moviments de renovació pedagògica (mrp), que al seu 
torn es van nodrir d’una constel·lació anterior molt fèrtil en experiències i 
idees pedagògiques procedents de Francisco Giner de los Ríos, Francesc 
Ferrer i Guàrdia, Marta Mata, Rosa Sensat, l’Escola Moderna, l’Institut 
Obrer, Celestine Freinet, etc. En el nostre àmbit més pròxim, cal assenyalar 
la importància de l’Institut Obrer, el Grup de Mestres Valencians, el 
Moviment Freinet Valencià… i figures que van des d’Enric Soler i Godes fins 
a Gonzalo Anaya, passant per Ferran Zurriaga, Teresa Hermoso, Jaume 
Martínez Bonafé, Carme Miquel i un llarg etcètera.

En el nostre context, els mrp recuperen i actualitzen aquest ric corrent 
pedagògic de caràcter progressista poc abans de 1970 (any de l’aprovació 
de la Llei general d’educació), en aquell període del tardofranquisme 
en el qual l’educació es va convertir en un actor principal de canvi i 
transformació social. Durant aquesta dècada i la següent sorgeix a tot 
l'Estat espanyol i al País Valencià un viver d’iniciatives pedagògiques 
alternatives per a millorar l’educació. 

En 1979, Gonzalo Anaya, un dels principals referents dels mrp, ja plantejava 
en el seu llibre Qué otra escuela: análisis para una práctica un diagnòstic 
que encara conserva una vigència plena: “Sens dubte, els temps actuals 
són temps de canvi [...]. Tot sembla posar els ensenyants en el tràngol de 
donar resposta a les noves situacions escolars. Davant d’aquesta demanda 
que la societat ens reclama, què podem fer nosaltres, els ensenyants?”

Els mrp van actuar com un revulsiu davant del model d’escola autoritari 
i adoctrinador. Va ser un moviment participatiu, autònom, gestionat 
pels mateixos docents. Un moviment que es va convertir en un camp 
d’experimentació, i que va fer seu, entre altres, el suggeriment de John 
Dewey de canviar els braços plegats per les connexions creuades. La 
necessitat d’intercanviar experiències i de compartir la formació pròpia 
es va veure reflectida en la proliferació de tallers, jornades, seminaris, 
congressos i trobades. Si durant el curs les activitats van ser contínues, al 
final del curs les activitats es concentraven en les anomenades escoles 
d’estiu, autèntics llocs de trobada on es comparteixen els sabers i les 
pràctiques pedagògiques més innovadores, i es converteixen en un 
estímul per a continuar experimentant. 
Si alguna cosa va caracteritzar els mrp, va ser l’entusiasme que van 
generar en aquelles persones que es van sumar a aquest corrent de canvi 
pedagògic. I no en van ser poques, perquè es calcula que van arribar a 

Don venim? 
La inspiració dels 

moviments de  
renovació pedagògica

1

L’educació des del començament de la vida podria 
canviar veritablement el present i el futur de la societat. 

Maria Montessori
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formar part dels mrp uns 50.000 docents amb una vinculació permanent. 
Els mrp van saber avançar-se al que hui és una cosa irrenunciable per 
a l’educació: la importància de trencar els murs de l’aula, l’interés de 
treballar en xarxa i de manera cooperativa, la necessitat de concebre 
l’educació com una forma de vida social, com un espai vital. En l’actualitat, 
com veurem, són cada vegada més abundants les experiències que 
prossegueixen les iniciatives de renovació pedagògica, si bé adaptades 
a un context i a un moment diferent al dels seus inicis: amb la 
incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, el 
desplaçament de la galàxia Gutenberg per la galàxia Internet i l’emergència 
de l’anomenada societat del coneixement o societat xarxa, que troba el 
seu reflex en l’anomenada “generació APP” (Gardner i Davis, 2014), la qual 
cosa genera noves oportunitats però també afig bretxes socials de les 
quals hem de ser conscients per a superar-les. Tot això suposa un nou 
marc cultural i una relació diferent amb el saber, que hem de conéixer i 
saber gestionar de la millor manera. 

D’alguna manera, els mrp van anticipar el que després es convertiria 
en un lema universal: un altre món és possible, una altra educació és 
possible. Sens dubte, van renovar les polítiques i les pràctiques educatives. 
Poden canviar les paraules, però el sentit i la tasca són els mateixos: 
innovar en educació —ací i ara— significa renovar el nostre compromís 
de transformar la realitat per a millorar-la en un món que és diferent del 
que va ser i que serà diferent del que és hui. Innovar en educació suposa 
fer nostra la vivència —com suggereix el títol de la pel·lícula de Bertrand 
Tavernier— que en educació tot comença hui. 

L’educació és un procés de vida i no 
una preparació per a la vida.

John Dewey
1. Crec que l’escola és 
prioritàriament una institució 
social. Sent l’educació un 
procés social, l’escola és 
simplement un estil de 
vida en comunitat en què 
es concentren totes les 
agències que seran de la 
major efectivitat a l’hora 
de fer que els xiquets 

compartisquen els recursos 
heretats de la cultura, i  
que usen les seues 
capacitats pròpies per a 
finalitats socials.

2. Crec, així doncs, que 
l’educació és un procés de 
vida i no una preparació per 
a la vida futura.

3. Crec que l’escola ha de 
representar la vida present: 
tan real i vital per al xiquet 
com la que viu a casa,  
amb el veïnat o jugant al pati. 

John Dewey: El meu credo 
pedagògic.

La revista Cuadernos de 
Pedagogía ha seguit el pols 
de la renovació educativa 
des que es va començar a 
publicar el gener de 1975. 
Des de fa quatre dècades la 
publicació s’ha fet ressó de 
les experiències educatives 
més avantguardistes del 
nostre país i del panorama 
internacional. Altres 
revistes, com Guix, Aula 
de Innovación Educativa, 
Perspectiva escolar, Revista 
de educación, etc., han fet 
una tasca de divulgació 

educativa i de difusió 
d’innovacions educatives 
molt interessant. 

Molts dels docents que van 
participar en els mrp van 
formar part dels anomenats 
centres de professors 
(cep), com a assessors 
pedagògics per a la formació 
del professorat en exercici. 
Els cep es van inspirar en 
l’experiència acumulada en 
la renovació pedagògica i 
en iniciatives internacionals 
com els teachers’ centres, 

d’Anglaterra, que, al seu torn, 
van donar protagonisme 
a la investigació-acció del 
professor/a, considerat 
com un intel·lectual 
transformatiu, per utilitzar el 
terme de Henry Giroux. Els 
cep van ser el precedent dels 
actuals centres de formació 
i recursos educatius (cefire), 
encarregats d’acompanyar, 
orientar i estimular la 
formació del professorat a 
través de la investigació i la 
innovació educativa.

Per a continuar llegint

Finestra oberta
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Because if enough people move, that is a movement.  
And if the movement has enough energy, that is a revolution. 

And in education, that’s exactly what we need.
Ken Robinson. Creative Schools: The Grassroots  

Revolution that’s Transforming Education.

De què parlem quan 
parlem d innovació 

educativa?

2 La innovació no s’escriu amb grans paraules, sinó amb xicotetes accions 
quotidianes, en el dia a dia del quefer docent, a vegades de manera 
molt discreta, però amb efectes molt directes. Les innovacions formen 
part del que John Dewey anomenava “ideals practicables” i Paulo Freire 
definia com a “inèdits viables”, és a dir, processos que s’han realitzat i 
que es poden continuar realitzant i estenent: són canvis possibles, són 
realitats emergents.

La definició que de la paraula innovació dona el Diccionari Normatiu 
Valencià de l’Acadèmia Valenciana de la llengua és la següent: “f. Acció 
o efecte d’innovar”. El verb innovar apareix definit de la manera següent: 
“Introduir novetats (en alguna cosa)”.

Per una altra part, el Diccionari català-valencià-balear defineix així el verb 
innovar: 1. Introduir quelcom de nou; modificar alguna cosa. 2. Fer sabedor; 
comunicar una notícia.
Pot sorprendre’ns que la paraula innovació no és nova, sinó que està 
documentada, si més no, l’any 1387, segons el Diccionari  
català-valencià-balear.
En el darrer terç del segle xvii apareixen els novatores, un grup destacat de 
científics i intel·lectuals, precedents de la Il·lustració. Entre els novatores 
valencians trobem erudits de la talla i el renom de Tomàs Vicent Tosca, 
Joan Baptista Coratjà o Gregori Mayans, entre altres.
En l’actualitat, la innovació és un terme omnipresent. I això és a causa del 
fet que en les societats avançades el coneixement és la principal font de 
progrés i riquesa. Per això, se les denomina “societats del coneixement”. 
En aquestes societats, l’acció present no es basa només en la tradició i en 
el passat, sinó que ara el futur també orienta el present, a partir de futurs 
imaginats, d’escenaris possibles. La innovació suposa el pas del pensable 
al possible. Per això, en l’àmbit de l’educació s’afirma que “una altra escola 
és possible”. Si en el segle xx es parlava de revolució per a assenyalar 
transformacions profundes, en el segle xxi es parla d’innovació per a fer 
referència a iniciatives que contribuïsquen a solucionar problemes socials 
i augmenten el benestar social.

Definició del concepte d’innovació
De manera general, es pot establir que la innovació és un concepte que 
ens ajuda a entendre i estudiar el procés d’introducció de novetats en els 
continguts, les metodologies, els processos avaluatius, l’organització escolar 
o els serveis educatius. Cal puntualitzar que es consideren com a innovadores 
tant aquelles organitzacions (o persones) que introdueixen una innovació 
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per primera vegada (innovadores per mèrits propis) com aquelles que la 
introdueixen per primera vegada en un context diferent (innovadores per 
imitació). Particularment en educació, la innovació ni es pretén ni sovint pot 
ser retinguda per l’organització (o docent) que la desenvolupa, i tard o d’hora el 
coneixement es difon en el seu entorn (spill over). En definitiva, es pot afirmar 
que la innovació fomenta la divergència entre pràctiques educatives, mentre 
que la imitació tendeix a la convergència i erosiona aquestes diferències.

La innovació té un clar impacte en el desenvolupament educatiu i social a 
llarg termini. En primer lloc, la innovació introdueix novetat (varietat) en l’esfera 
educativa, la qual cosa la fa imprescindible perquè hi haja una adaptació 
a les necessitats socials sempre canviants. A més, la innovació educativa 
produeix canvis estructurals en l’educació i, de manera excepcional, 
també canvis organitzatius i institucionals. Finalment, la innovació és un 
factor explicatiu clau per a comprendre les diferències en l’acompliment 
entre pedagogies, docents, centres escolars i sistemes educatius. Així, els 
sistemes educatius innovadors prosperen en detriment dels que s’ancoren 
en models pedagògics tradicionals, i les regions o països que innoven 
tenen majors taxes de benestar que aquelles que innoven menys.
Una de les definicions més rigoroses i àmplies quant a tipus d’innovació 
la trobem en la tercera edició del Manual d’Oslo (ocde, 2018), en què 
s’indica que: 

Una innovació és un producte o procés nou o millorat (o una combinació 
d’aquests) que difereix significativament dels productes o processos anteriors 
de la unitat i que ha sigut posat a disposició dels usuaris potencials (producte) 
o posat en ús per la unitat (procés). (ocde, 2018: 20).

Com es desprén d’aquesta definició, la innovació en sentit ampli inclou 
tant la generació (invenció) com l’adopció (introducció) de novetats 
(innovacions), ja siga en el que les organitzacions ofereixen (productes, 
béns o serveis) o en la forma en la qual les organitzacions aconsegueixen 
oferir-los (procés de producció, comercialització o organització). 
És important tindre en compte que perquè una innovació es puga considerar 
com a tal, a més de suposar una novetat (almenys per a l’organització que 
l’adopta), ha de ser efectivament introduïda o posada en pràctica. 

Segons el manual esmentat, totes les operacions (científiques, 
tecnològiques, organitzatives…) que pretenen o condueixen efectivament 
a la introducció d’innovacions es consideren activitats innovadores. 
A més, una innovació pot ser el resultat d’un procés unitari destinat a 
aquesta finalitat (per exemple, el desenvolupament i llançament d’un nou 

servei) o el resultat de xicotetes variacions (per exemple, en el procés o en 
la manera d’organització) que donen com a resultat un canvi significatiu.

Distinció entre innovació i invenció
Una de les distincions més útils a l’hora d’entendre què és innovació, és 
la que hi ha entre invenció i innovació. Així, Fagerberg (2003) defineix la 
invenció com la primera ocurrència d’una idea per a un nou producte o 
procés, i la innovació com la primera difusió de la idea. 

Proposta de classificació de la innovació educativa
La innovació és un concepte complex i el seu ús ha donat lloc a una certa 
confusió. Per tant, abans de continuar resulta necessari establir una 
tipologia amb la finalitat de delimitar les diferents accepcions i usos que 
s’associen amb el terme d’innovació educativa. 
En les següents línies es presenten tres classificacions que responen a les 
tipologies o classificacions de la innovació que més sovint trobem en la 
literatura especialitzada, i que són, per aquest ordre, la classificació de la 
innovació segons la seua rellevància, segons el seu contingut i segons les 
claus educatives abordades. 

1. Classificació de la innovació segons la rellevància
 Tenint en compte la intensitat de la innovació, es pot distingir entre 

innovacions incrementals o marginals i innovacions radicals, de 
ruptura o revolucions tecnològiques. 

Rellevància

Incrementals  
o marginals Eines i tecnologies

Radicals, de ruptura  
o revolucions

Procés d’ensenyament  
/ aprenentatge

Organització 
educativa

Organitzatives

Servei

Producte

Contingut Claus educatives
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 Les primeres, les incrementals o marginals, són aquelles innovacions 
fruit de modificacions menors i parcials, produïdes generalment en el 
si de la mateixa organització, l’agregat de les quals té com a resultat 
la generació d’una o diverses innovacions. Aquestes innovacions en 
educació sovint estan associades a la introducció de tecnologies en 
l’aula (Fernández-Enguita, 2016) o en la comunicació amb les famílies 
(Cortés et al., 2017), que poden millorar les tasques que es duien a 
terme sense canviar substancialment la naturalesa del que es feia. Les 
segones, les radicals, suposen fites més visibles i generalment afecten 
el sector en qüestió en el seu conjunt (o diversos). 

 Les innovacions radicals obrin la possibilitat de canvis a llarg termini 
per exemple en la naturalesa de les relacions pedagògiques. A tall 
d’exemple, parlarem d’innovacions radicals o de ruptura quan es 
produeix la introducció d’un nou enfocament pedagògic, com el pas de 
l’ensenyament transmissor a l’ensenyament-aprenentatge centrat en 
l’alumna/e, i de revolució tecnològica quan es tracta d’un conglomerat 
d’innovacions que en conjunt tenen un impacte de gran abast. La 
pedagogia Waldorf o el mètode Montessori serien bons exemples 
d’innovacions educatives radicals. En aquest sentit, la hiperaula 
descrita per Fernández-Enguita (2017) és un bon referent de revolució 
tecnològica en educació.

 Finalment, cal assenyalar que l’impacte acumulat de les innovacions 
incrementals o marginals pot ser equiparable, si no major, al de les 
innovacions radicals (Fagerberg, 2003). 

2. Classificació de la innovació segons el contingut
 Tradicionalment, les anàlisis sobre innovació s’han centrat en la 

distinció de les innovacions de producte i de procés, que conformen el 
grup de les innovacions de caràcter tecnològic. Recentment, l’interés 
dels científics socials ha estés l’objecte dels seus estudis des d’aquests 
dos tipus d’innovació cap a les innovacions d’organització. L’evolució 
d’analitzar productes, a analitzar productes i serveis; i d’interessar-se 
només per innovacions de tipus tecnològic, a interessar-se també 
per les de tipus no tecnològic, respon no sols a canvis en el pes dels 
diferents tipus d’innovacions per a l’èxit de les organitzacions, sinó 
també al millor enteniment de la seua complexitat. 

3. Classificació de la innovació segons les claus educatives
 Tenint en compte l’àrea de la innovació educativa, podem distingir 

entre innovacions d’eines i tecnològiques, innovacions en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge i innovacions organitzatives.

a) Innovacions tecnològiques i d’eines
 Es corresponen amb la introducció d’un instrument o tecnologia 

nova, o significativament millorada, quant a les seues característiques 
o pel que fa a l’ús al qual es destina. Inclouen, per exemple, el 
desenvolupament de materials de treball en l’aula o d’avaluació. És 
important puntualitzar que en educació les innovacions no són les 
màquines o els aparells que s’introdueixen nous a l’aula, sinó els 
processos de canvi que n’hi ha darrere. L’ús de les taules de llum en 
Educació Infantil o l’ús de tauletes tàctils en Educació Primària en 
són exemples coneguts. Per la seua banda, les modificacions de 
disseny que no introdueixen canvis significatius en les característiques 
funcionals o en els usos previstos d’un producte, com les reedicions 
dels llibres de text, no són en si mateixes innovacions de producte (si bé 
poden constituir innovacions de màrqueting per part de les editorials).

b) Innovacions en el procés d’ensenyament-aprenentatge
 En general, es refereixen a la introducció d’un nou, o 

significativament millorat, procés d’ensenyament-aprenentatge. 
En el camp de la innovació educativa, l’aprenentatge servei o 
l’aprenentatge per projectes serien innovacions de procés respecte 
a la classe magistral i realització de fitxes o activitats. No entren 
en aquesta categoria adaptacions tecnològiques de metodologies 
tradicionals com ara els llibres digitals i els coneguts com a 
projectes d’editorial en què es desvirtua la idea original de projecte 
(elecció temàtica de baix a dalt, adaptada al grup concret) per a 
oferir una col·lecció temàtica de fitxes.

c) Innovacions organitzatives
 Les innovacions organitzatives són aquelles que impliquen la 

introducció d’un nou mètode organitzatiu com l’agrupació de 
l’alumnat, la dotació de professorat, la reorganització temporal o 
espacial del centre escolar, o de les relacions amb altres actors 
com famílies o altres entitats, l’objectiu de les quals és millorar els 
processos d’ensenyament-aprenentatge (Fernández-Enguita, 2020). 
Aquests canvis, a més, poden produir-se a escala inferior a la del 
centre (cicle, aula) o superior (sistema educatiu).
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"En la classe del senyor 
Bernard, almenys, l’escola 
alimentava en els alumnes la 
fam més essencial tant per al 
xiquet com per a l’home, que 
és la fam de descobrir. En les 
altres classes els ensenyaven 

sens dubte moltes coses, 
però una mica com s’enceba 
una oca. Els preparaven un 
aliment ja fet i els pregaven 
que tingueren l’amabilitat 
d’empassar-se’l. En la classe 
del senyor Germain, sentien 

per primera vegada que 
existien i que eren objecte 
de la més alta consideració: 
se’ls considerava dignes de 
descobrir el món."

Albert Camus: El primer home. 

En agrupació d’alumnat hi 
ha experiències (el model 
Montessori, encara que no 
és l’únic) que agrupen les 
xiquetes i els xiquets en 
trams de tres anys, la qual 
cosa els permet transitar 
entre els diferents perfils 
de maduresa a mesura que 
avancen en el cicle. 

En dotació del professorat 
hi ha experiències d’unió de 
diversos grups amb diversos 
docents en la línia de la 
hiperaula que comentàvem 
abans. La creació de racons 

en Educació Infantil o 
de patis inclusius, vius i 
coeducatius (budy bench 
i altres iniciatives) són 
experiències en l’àmbit de 
l’organització dels espais. 
Respecte a l’organització 
dels temps, l’experiència 
d’altres sistemes ens permet 
veure que és freqüent trobar 
períodes de 7 setmanes 
de classes més una o dues 
setmanes de descans. 
Aquest tipus d’organització 
de la docència permet 
realitzar ruptures en la 
monotonia del curs escolar, 

facilita la flexibilitat temporal 
horitzontal, el treball per 
projectes dels alumnes i 
la coordinació, la formació 
i el desenvolupament de 
projectes d’innovació per 
part dels docents (Gabaldón-
Estevan, 2019). En l’àmbit de 
l’administració educativa, les 
innovacions administratives 
recents han suposat la 
reorganització d’estructures 
de servei als docents, 
com és el cas dels cefire, 
reorganitzats des del 2017 en 
àmbits específics i territorials.

Finestra oberta

Alguns exemples Per a continuar llegint
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Algunes coordenades  
per al canvi necessari

3

— Podria vosté indicar-me la direcció que he de seguir des d’ací?
— Això depén —li va contestar el Gat— d’on vulgues arribar.

— No m’importa on… —va començar a dir Alícia.
— Llavors, tampoc importa la direcció que prengues —li va dir el Gat

— …amb la condició d’arribar a algun lloc —va acabar de dir Alícia.
Lewis Carroll. Alícia al país de les meravelles.

3.1. De la globalitat a la concreció 
En l’actualitat, es poden assenyalar alguns atractors (metes o objectius 
prioritaris al compliment dels quals ens comprometem) que actuen com a 
eix de coordenades per a les polítiques educatives a escala internacional, 
estatal i local. Són coordenades que entrellacen i posen en diàleg l’àmbit 
global amb el local. Aquests compromisos han d’incorporar-se de manera 
irrenunciable al marc de treball per a la innovació educativa. Serveixen com 
una brúixola per a orientar tendències de canvis rellevants i necessaris.
Entre aquests compromisos destaquen els quatre següents:

a) Objectius de Desenvolupament Sostenible (ods). L’Assemblea General 
de les Nacions Unides va aprovar en 2015, per als 15 anys següents, 
una agenda de 17 objectius amb 169 metes de caràcter integrat 
en la qual reconeixen que el major desafiament del món actual és 
l’erradicació de la pobresa i afirmen que sense aconseguir-ho no 
pot haver-hi desenvolupament sostenible. Quan la van adoptar, els 
estats es van comprometre a mobilitzar els mitjans necessaris per a 
implementar-la mitjançant aliances centrades especialment en les 
necessitats dels més pobres i vulnerables.

b) Educació per a la ciutadania democràtica mundial i els drets humans.  
Encara que el món està cada vegada més interconnectat, la pau i el 
desenvolupament sostenible continuen estant amenaçats per les 
violacions dels drets humans, les desigualtats i la pobresa.
L’educació per a la ciutadania mundial (ecm) és la resposta de la unesco 
a aquest repte. Mitjançant la seua tasca, l’organització posa a la 
disposició dels educands de totes les edats els mitjans per a reflexionar 
sobre aquests desafiaments mundials, tant localment com globalment, 
i perquè esdevinguen, des d’una actitud proactiva, persones que 
aposten per fer un món més pacífic, tolerant, segur i sostenible.

L’educació és la base per a millorar la nostra vida i 
el desenvolupament sostenible. A més de millorar la 
qualitat de vida de les persones, l’accés a l’educació 

inclusiva i equitativa pot ajudar a proveir la població local 
de les eines necessàries per a desenvolupar solucions 

innovadores als problemes més grans del món.
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L’ecm és un dels àmbits estratègics del Programa d’educació de la 
unesco que trau profit del treball que ha dut a terme l’organització 
en els àmbits de la pau i els drets humans. Té com a objectiu 
inculcar als educands els valors, les actituds i els comportaments 
que constitueixen la base d’una ciutadania mundial responsable: 
creativitat, innovació i compromís a favor de la pau, drets humans i 
desenvolupament sostenible.

En l’àmbit de l’ecm, la unesco concentra els seus esforços en diversos 
temes específics: l’educació com a instrument per a previndre 
l’extremisme violent, l’educació sobre l’Holocaust i el genocidi i les 
llengües en l’educació, a què s’afegirà prompte la formació ciutadana 
cap a una cultura de la legalitat.

c) Béns comuns globals: planeta, pau, persones. Els béns comuns 
mundials o globals es defineixen a partir de tres enunciats: 
1. El nostre planeta és la nostra única llar i hem de protegir-lo a través 

d’una educació per a la ciutadania mundial encaminada a un 
desenvolupament sostenible, per tal de passar de la retòrica a l’acció. 

2. Els béns comuns mundials se sostenen en la idea que la pau 
mundial és un bé cultural intangible de la humanitat amb un valor 
immaterial. La pau mundial és un tresor de la humanitat. 

3. Els béns comuns mundials es basen en la necessitat que les 
persones —iguals per la seua pertinença a una humanitat 
comuna— troben formes de convivència democràtiques en un món 
de diversitat creixent, que permeten donar resposta a les seues 
aspiracions culturals i als seus drets inalienables de llibertat i felicitat. 

En 2015, la UNESCO va elaborar l’informe Replantear la educación. 
¿Hacia un bien común mundial? Aquest informe és el tercer després 
del que va coordinar Edgar Faure: Aprender a ser (1972), i del següent 
informe que va coordinar Jacques Delors: La educación encierra 
un tesoro (1996). En Replantear la educación, la unesco considera 
l’educació i el coneixement com un bé comú mundial que cal preservar 

i fomentar. Es planteja la funció principal de l’educació a l’hora 
d’estudiar alternatives innovadores per a un món sostenible. Més 
enllà d’aquest últim informe, la unesco ha plantejat per a 2021 un nou 
informe titulat Futures of Education, basat en una consulta mundial. 
L’objectiu d’aquest informe és materialitzar la idea que l’educació és 
un bé comú mundial, a partir d’una consulta mundial per a reimaginar 
com el coneixement i l’aprenentatge poden configurar el futur de la 
humanitat i del planeta.

d) Educació i formació al llarg de la vida. Vivim en l’anomenada 
societat del coneixement. L’aprenentatge i la formació permanents 
constitueixen un dret i una necessitat. Es tracta d’aprendre a aprendre. 
Els docents sabem que necessitem renovar els nostres coneixements 
contínuament si volem connectar amb els codis de les generacions 
més joves, si volem ser innovadors i introduir millores i transformacions 
necessàries en la nostra relació amb el saber. La Unió Europea està 
impulsant accions que donen prioritat a l’educació al llarg de la vida, 
que ha passat de ser una educació compensadora a una educació 
innovadora i emancipadora. Tot això suposa un canvi de model, un 
gir educatiu que està tenint ja conseqüències rellevants en el nostre 
paisatge educatiu habitual.

La ciutadania plena significa “pertànyer al món i viure 
aquesta pertinença des de la lliure elecció i amb el propòsit 

de procurar la millora del jo, dels altres i del món”.
Paul Barry Clarke
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A més de les anteriors, hi ha 
una sèrie de pàgines web 
que ens aproximen d’una 
manera molt clara i didàctica 
als compromisos que hem 
assenyalat. A continuació, se 
n’inclou una xicoteta mostra, 
amb els corresponents 
enllaços:

→ Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible: Enllaç ↗

→ Sobre els objectius del 
mil·lenni, una iniciativa 
didàctica en World Largest 
Lesson: Enllaç ↗

→ Educació per a la ciutadania 
mundial: Enllaç ↗

→ Sobre l’educació com a 
bé comú: unesco (2015): 
Repensar l'educació: vers 
un bé comú mundial? 
França: edicions unesco. 
Enllaç ↗

→ Sobre Futures of 
Education: Enllaç ↗

→ Educació al llarg de la vida: 
Enllaç ↗

Hi ha diferents iniciatives que 
promouen l’educació per a la 
ciutadania. Una d’aquestes és 
la Xarxa d’Escoles Ciutadanes 
(xec), que treballa amb tots 
els àmbits educatius seguint 
els principis de la Unió 
Europea. Enllaç ↗

Des del punt de vista 
internacional, també hi ha 
iniciatives per a promoure 
els valors de sostenibilitat 
i justícia social. La unesco 
disposa de càtedres 
arreu del món dedicades 
al desenvolupament 
sostenible, la justícia 
social, etc. Per exemple, La 
càtedra d’Educació per al 
Desenvolupament Sostenible 
promou la iniciativa Carta de 
la Tierra. Enllaç ↗

La perspectiva de l’educació 
al llarg de la vida s’ha inspirat, 
entre altres, en l’obra del 
pedagog Paulo Freire. Hi ha 
una àmplia xarxa d’instituts 
Paulo Freire (ipf) en molts 
països que promouen els 
estudis i les experiències de 
l’educació permanent. La seu 
de l’Institut Paulo Freire, que 
desplega activitats formatives 
de sensibilització i producció 
de coneixement, té la seua 
seu a Xàtiva. Enllaç ↗

Alguns exemples

Sabies que...

3.2. De les polítiques a les pràctiques
La innovació educativa connecta polítiques i pràctiques educatives. 
La manera més directa que tenim els docents de fer política és 
participant des del nostre quefer quotidià en el canvi educatiu i en les 
transformacions socials. Aquest és el nostre compromís educatiu, aquest 
és el nostre contracte pedagògic amb l’educació: no és una política de 
grans declaracions, ni de grans paraules, és una política de proximitat, de 
relacions cara a cara amb els estudiants, amb les famílies, amb la comunitat. 
La innovació educativa es una tasca pedagògica i, alhora, una actitud vital.

Sens dubte, la innovació educativa ha deixat de ser una cosa desitjable per 
a convertir-se en una cosa necessària. És un requisit per al canvi educatiu, 
per a tancar el parèntesi històric amb el qual es va iniciar l’escola moderna 
i donar pas a l’escola del segle XXI. El model escolar dels segles XVIII i XIX 
ja no s’ajusta al món en el qual s’eduquen els xiquets i les xiquetes que han 
nascut en aquest segle i en aquest mil·lenni. 

De la mateixa manera que els mrp van cobrar impuls en les últimes 
dècades del segle passat a partir de les iniciatives sorgides del col·lectiu 
docent, és a dir, com a processos que es van dur a terme de baix cap 
amunt, la innovació educativa està emergint a partir de les propostes 
experimentades pel professorat en la seua pràctica quotidiana. Ningú 
coneix millor que el professorat la institució en la qual està treballant, les 
famílies que hi porten els seus fills i filles, el context del centre educatiu, 
els problemes i les oportunitats que ofereix l’entorn. 
Si tot això, a més, està acompanyat per una actitud proactiva i sensible per 
part de l’administració educativa, es podrà constatar el diàleg cada vegada 
més important entre gestió política (educativa) i pràctica (docent). Llavors 
es podrà experimentar el pas de la retòrica a l’acció.

Paulo Freire parlava amb freqüència de “la naturalesa política de l’educació”, 
és a dir, del fet de considerar l’educació com un assumpte de la polis, de la 
ciutadania. També destacava la necessitat de connectar la paraula (el mitjà 
pel qual pensem) i el món (el que vivim). A aquesta connexió l’anomenava 
“pronunciar el món”, és a dir, el fet de ser capaços de participar en l’aventura de 
canviar i de canviar-nos per a millorar el nostre món. La innovació educativa és 
una ocasió inapreciable no sols per a pronunciar el món, sinó per a reescriure’l.

No hi ha res més pràctic que una bona teoria.
Manuel Pérez Yruela

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/
https://es.unesco.org/themes/ecm
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244219
https://es.unesco.org/futuresofeducation/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/lifelong-learning-strategy-79_es
http://www.fundacioncives.org/rec/
https://cartadelatierra.org/la-carta-de-la-tierra-15-celebraciones-y-otros-eventos-en-mexico/
http://institutpaulofreire.org/
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3.3. Com s’aprén a innovar?
“La claredat comença per u mateix”, deia Michael W. Apple. Molts docents 
ja han tingut claredat per a veure que el canvi educatiu era possible i 
necessari, i han començat per una primera pregunta que dona pas a nous 
interrogants. La primera pregunta és: com s’aprén a innovar? I la resposta 
ja la va apuntar John Dewey fa cent anys: s’aprén fent (learning by doing). 
S’aprén a innovar innovant, és a dir, assajant, provant, experimentant, 
compartint preguntes i respostes temptatives.

Escoltar les veus de les xiquetes i els xiquets vol dir que el professorat 
hem de romandre receptius i observar els interessos de l’alumnat en 
el seu procés de créixer i pensar; hem d’acompanyar la seua curiositat 
interminable; hem de contagiar-nos de la seua capacitat de generar 
preguntes sense desmai; hem d’aprendre de la seua mirada sobre el món i 
de la seua capacitat de sorpresa; hem de parar atenció a la seua capacitat 
de jugar de debò: perquè l’educació innovadora és l’art de jugar de debò 
per a imaginar mons possibles, mons per vindre. Així ho van fer els mestres 
avantguardistes de l’Escola Nova, dels mrp; així ho van fer els investigadors 
de l’educació: Jean Piaget, John Dewey, Vigotsky, Henry Giroux, Michael 
Apple, Paulo Freire…, i així ho van fer els cineastes que han dedicat 
magnífiques pel·lícules a documentar la vida quotidiana en les escoles.

Enric Soler i Godes ja deia referint-se a l’experiència pionera de la Colònia 
de Castelló en 1933: “Alternen la tasca i l’esplai sense adonar-se’n, ja que 
juguen treballant i treballen jugant.” Parem ara atenció al següent paràgraf:

“L’estudi dels jocs dels xiquets demostra la seua gran semblança amb les 
ocupacions més serioses dels seus majors. Els xiquets combinen i executen els 
seus jocs amb un interés i una energia que només abat el cansament. Treballen 
per imitar les coses que conceben que fan els grans. Construeixen cases, fan 
pastissos de fang, van a la ciutat, juguen a l’escola, fan ball, fan de metges, llaven 
la roba, fan funcions de circ, venen fruits i begudes, formen jardins, treballen en 
mines de carbó, escriuen cartes, fan burla, discuteixen, es barallen, etc.”

I ara juguem a imaginar qui és l’autor d’aquest text, que podria haver sigut 
escrit ahir mateix potser per algun dels docents dels centres innovadors 
que hem esmentat en el punt anterior. Doncs bé, l’autor és Francesc Ferrer 
i Guàrdia, i la cita pertany a la seua obra La escuela moderna, escrita a 
principi del segle passat. Un segle després, Juan Ignacio Pozo reprén les 
reflexions de Soler i Godes i de Ferrer i Guàrdia, que ens han semblat tan 
pròximes: “Per a accedir als interessos dels aprenents, a més de recórrer a 

estratègies adequades (…), cal tindre paciència per a escoltar-los i buscar la 
seua relació amb els aprenentatges que pretenem. Com diu Benedetti, la 
tàctica ha de ser el diàleg, escoltar-los i fer-nos escoltar.” (Pozo, 2018: 225).

D’altra banda, “partir del que l’alumnat ja sap per a canviar-ho és un dels 
pilars sobre els quals s’assenten les noves concepcions de l’aprenentatge 
escolar. Per a això cal un canvi de focus en l’organització social dels 
aprenentatges en l’escola, o en els espais socials en un sentit més 
general, que, en comptes de centrar-se només en la veu del professor 
o instructor que transmet els seus sabers, ha d’adoptar estructures 
dialògiques que recuperen la veu de l’alumnat i fomenten la cooperació, 
que adopten recursos didàctics, com la solució de problemes o els 
projectes d’investigació o estudi tutelats (…). Començar l’aprenentatge 
pel territori en comptes de pel mapa, amb la pregunta en comptes de la 
resposta, i convocar la veu de l’alumnat, tant a soles com en estructures 
cooperatives.” (Pozo, 2018: 276-277).
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"Vull construir espais 
que alimenten la nostra 
imaginació, que donen 
la sensació que el món 
és gran i deliciós, i fràgil i 
preciós, dinàmic i en continu 
moviment. Un altre món és 
possible –i inevitable– i podem 
participar i influir en el futur.

Vull construir espais en 
l’aula en què la saviesa siga 
accessible i l’experiència i el 
coneixement dels estudiants 
arribe a ser motor potent per 
al nostre treball. Arribaran 
a ser autors, artistes, 
intel·lectuals, científics, 
compositors, infermers, 

arquitectes, inventors, 
creadors, ciutadans."

William Ayers i Ryan 
Alexander-Tanner: Enseñar, 
un viaje en cómic.

Els exemples d’assajos 
d’innovació educativa que 
estan en marxa són cada 
vegada més abundants. 
Alguns pocs exemples 
que poden servir com a 
referències d’experiències 
innovadores amb un caràcter 
integral són els següents:

a) Xarxa Sistema Amara Berri. 
Amara Berri és el nom d’un 
col·legi públic d’Educació 
Infantil i Primària de 
Donostia-Sant Sebastià 
que acull 1.280 alumnes. 
El seu sistema pedagògic, 
promogut per Loli Anaut, ha 
sigut adoptat per 19 centres 
escolars més. Enllaç ↗

b) El ceip Port de Xàbia ha 
guanyat el Premi Baldiri 
Escola 2021 de la Fundació 
Carulla pel seu Projecte 
Obert de Reestructuració 
i Transformació, basat en 
l'art i la cultura. Enllaç ↗

c) Escola (Bàsica) da Ponte 
(pt). Una escola innovadora 
a l’avantguarda dels 
canvis a Portugal, en la 
benvinguda com a inici de 
la pàgina web de la qual es 
troba aquesta presentació: 
“Havies de repensar 
l’escola, qüestionar-la. El 
que hi havia no funcionava, 
els mestres necessitaven 
més preguntes que 
certeses. Concloem que 
només pot haver-hi un 

projecte quan tots es 
coneixen i es reconeixen 
en objectius comuns. 
Ens vam adonar que un 
dels majors obstacles 
per al desenvolupament 
de projectes educatius 
era la pràctica d’una 
docència reductora que 
portava el professorat a 
l’aïllament d’espais i temps 
juxtaposats, deixats a la 
seua sort i a la creença 
en una especialització 
generalista. Observem 
que si hi ha alumnat amb 
dificultats d’aprenentatge, 
el professorat també te 
dificultats per a ensenyar. 
Forçar tot l’alumnat a ser 
igual que els altres significa 
negar la possibilitat 
d’existir com una persona 
lliure i conscient. A la 
nostra escola tots treballen 
amb tots. Així, ni un sol 
estudiant és alumne 
d’un mestre, sinó de tots 
els mestres, ni un sol 
mestre és mestre d’alguns 
estudiants, és mestre de 
tots els estudiants. Hui 
dia, la nostra escola es 
basa en l’autonomia dels 
estudiants.” Enllaç ↗

d) Grup d’Innovació 
Pedagògica Mestre Ripoll. 
Col·lectiu de docents que 
es reuneixen entorn d’un 
projecte comú d’escola 
crítica, transformadora i de 
qualitat. Enllaç ↗

e) Escoles que incorporen 
l’aprenentatge-servei (ApS). 
L’ApS és una perspectiva 
o metodologia de treball 
que està adquirint una 
presència cada vegada 
major en el sistema 
educatiu en tots els seus 
àmbits. Com diu Roser 
Batlle, actua com una 
brúixola per a orientar el 
canvi: Enllaç ↗

f) Khan Academy. Una 
iniciativa de Salman Khan, 
que ha sigut guardonat 
amb el Premi Princesa 
d’Astúries de Cooperació 
2019. Des que va crear en 
2009 l’Acadèmia Khan, 
una plataforma en línia 
gratuïta d’aprenentatge 
i sense publicitat (sense 
ànim de lucre), més de 72 
milions de persones de tot 
el món han seguit alguna 
de les seues 7.000 lliçons 
en vídeo. El seu model 
pedagògic es caracteritza 
pels anomenats mapes de 
continguts, un programari 
que troba connexions 
entre els temes i genera 
exercicis de manera 
automàtica. Enllaç ↗

Finestra obertaAlguns exemples

Altres exemples de pràctiques educatives

En el cinema trobem molt 
bons exemples de pràctiques 
educatives, algunes de 
tradicionals i moltes altres 
d’innovadores. 

En la filmografia espanyola 
trobem La lengua de las 
mariposas, basada en el relat 
homònim de Manuel Rivas, 
dirigida en 1999 per José Luis 
Cuerda.

En la filmografia francesa 
trobem una saga de pel·lícules 
centrades en l’educació, amb 
títols com els següents:

→ Los cuatrocientos golpes, 
de François Truffaut, 
estrenada en 1959. 

→ Hoy empieza todo, de 
Bertrand Tavernier, 
estrenada en 1999.

→ Ser y tener, de Nicolas 
Philibert, estrenada en 2002.

→ La clase, de Laurent 
Cantet, estrenada en 2008.

→ Sólo es el principio, de 
Jean-Pierre Pozzi i Pierre 
Barougier, estrenada en 
2010.

→ El buen maestro, de Olivier 
Ayaché Vida, estrenada en 
2017.

A més d’aquests exemples, 
la història del cinema 
està plagada de títols que 
dirigeixen la seua mirada 
cap a l’educació en les seues 
més diferents expressions. 
Un ampli repertori de 
pel·lícules susceptibles 
d’usos didàctics es troba 
en el Projecte d’innovació 
educativa de la Facultat de 
Magisteri de la Universitat 
de València, denominat 
espaiCinema: Enllaç ↗

Per a continuar llegint

Anaut, Loli (2004): Sobre 
el sistema Amara Berri. 
Vitòria_Gasteiz: Servicio de 
Publicaciones del Gobierno 
Vasco. Enllaç ↗

Ayers, William i Alexander-
Tanner, Ryan (2013): Enseñar, 
un viaje en cómic. Madrid, 
Morata.

Bessie, Adam (2019): 
Educación, ¿qué educación? 
Madrid: Morata.

Carbonell, Jaume i Martínez 
Bonafé, Jaume (2020): 
Otra educación, con cine, 
literatura y canciones. 
Barcelona: Octaedro.

Ferrer Guardia, Francisco 
(2016): La escuela moderna. 
Barcelona: El viejo topo.

Pozo, Juan Ignacio (2018): 
Aprender en tiempos 
revueltos. La nueva ciencia del 
aprendizaje. Madrid: Alianza.

Soler i Godes, Enric (2001): 
L’escola i la cultura. Antologia 
de textos. Castelló de la 
Plana: Publicacions de la 
Universitat Jaume I. [Edició 
a càrrec de Lluís Meseguer i 
Santi Cortés].

http://amaraberri.org/topics/intro/
https://adide-pv.org/wp-content/uploads/2021/01/Presentacio-CEIP-Port-de-Xabia.pdf
https://www.escoladaponte.pt/
https://mestreripoll.wordpress.com/
https://roserbatlle.net/
https://es.khanacademy.org/
https://www.uv.es/cinemag/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/
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La innovació 
com a pràctica 

transformadora

Al fin y al cabo, somos lo que 
hacemos para cambiar lo que somos

Eduardo Galeano. El libro de los abrazos.

4.1. Recapitulant sobre alguns principis de la innovació 
Parlar hui d’innovació suposa basar-se en idees i experiències que 
han potenciat noves pràctiques al llarg de la història de l’educació. No 
pretenem ací repassar tal història ni tals conceptes. Però sí que convé 
reconéixer —i potser en alguna mesura reforçar o resignificar per a evitar-
ne la rutinització— alguns que fins i tot hui són clau com a fonament 
d’experiències innovadores. Aquesta ja és una tasca innovadora en si, 
perquè permet renovar els compromisos de l’escola amb aquests principis. 
És el cas del valor que el constructivisme dona a l’activitat del subjecte 
que construeix l’aprenentatge, la qual cosa implica promoure experiències 
que permeten la implicació personal dels estudiants, de manera que 
l’aprenentatge siga significatiu, enfront de la insignificança que tenen 
les activitats pràctiques quan s’executen com un exercici alié. Les 
experiències d’aprenentatge servei, en aquesta línia, incorporen, a més, 
una altra clau fonamental: la rellevància de les accions d’aprenentatge 
com a servei a altres o considerant-ne la repercussió social.

Un altre principi clau és la transversalitat dels aprenentatges, que ha permés 
aprofundir en els enfocaments centrats en projectes o problemes, que 
s’aborden de manera global i que impliquen diferents àrees de coneixement 
i posen en joc competències generals i transversals. La reflexivitat dels 
processos d’aprenentatge posa en el centre la comprensió per part dels 
subjectes que aprenen, així com l’activació de les seues capacitats crítiques, 
que són clau per al seu apoderament com a ciutadans. I, per descomptat, 
la inclusivitat, que ens planteja la rellevància d’una educació que considera 
la diversitat com a riquesa i que opta per treballar amb grups heterogenis 
per a fomentar la cooperació, el respecte, el reconeixement del valor de les 
particularitats de cadascú… cosa que és clau per a aprendre a conviure.

Partint d’aquests principis, podem acostar-nos a la innovació 
treballant sobre dimensions diferents, encara que, per descomptat, 
complementàries. En definitiva, es tracta d’introduir la reflexivitat i la 
creativitat com a part del cor mateix de l’acció educativa.

4.2. La innovació canvia el model educatiu
a) La innovació canvia el model educatiu… i contribueix a superar 

barreres que condicionen la nostra mirada i pràctica educativa.
 L’escola innova quan supera les maneres de funcionar que n’han 

possibilitat l’actuació, però que poden convertir-se en inèrcies i, a 
vegades, en barreres que dificulten que descobrim noves possibilitats 
per a afrontar els reptes educatius:

4
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1. Superar inèrcies/barreres vinculades a les edats: el nostre 
model educatiu ens planteja una distribució dels coneixements i 
competències vinculada a una concepció lineal del desenvolupament 
que suposa organitzar l’experiència educativa des de les edats: grups 
homogenis d’edats que progressen junts —més o menys— en el 
desenvolupament personal. Enfront d’això, cada vegada sorgeixen més 
iniciatives que flexibilitzen aquest model i que proposen experiències 
transversals a la variable edat: projectes que permeten que els 
estudiants aprenguen els uns dels altres, es cuiden els uns als altres, 
descobrisquen coses en compartir experiències amb xiquets i xiquetes 
d’altres edats, la qual cosa estableix vincles entre generacions.

2. Superar inèrcies/barreres vinculades a l’ús de l’espai: la importància 
de reconceptualitzar (fins i tot reconstruir) l’aula com a espai per 
a l’experiència. En la nostra experiència predomina una concepció 
dels espais educatius en què l’aula apareix com un espai estàtic, 
contenidor del grup-classe, que estableix unes normes de conducta 
diferents d’altres àmbits del centre, que s’identifica com l’espai 
d’aprenentatge (com si en altres àmbits no s’aprenguera), que 
s’entén com l’àmbit organitzat al voltant d’un tipus de vincle entre 
professorat/alumnat, amb distribucions del mobiliari basades en 
concepcions de les relacions educatives i d’aprenentatge més o 
menys cooperatives, més o menys unidireccionals o participatives...

  Enfront d’aquestes concepcions sorgeixen iniciatives que 
desdibuixen aquesta concepció rígida de l’espai d’aprenentatge. 
D’una banda, obrint les aules a l’entorn del centre, per a possibilitar 
experiències fora, en organitzacions del barri, en la naturalesa, en el 
carrer... com a espais quotidians que són una extensió del que passa 
en el centre i en l’aula. D’altra banda, flexibilitzant el mateix ús de 
l’espai físic en el centre: espais més grans i polivalents, d’ús compartit 
i de trobada amb altres grups i, fins i tot, edats; espais que faciliten la 
interacció i l’aprenentatge, espais per a experimentar activament...

3. Superar inèrcies/barreres vinculades a l’ús del temps: el nostre 
sistema es recolza en una concepció de la planificació educativa 
en què s’aborden les diferents matèries de manera independent i 
seguint seqüències d’aprenentatge prefixades (de maneres més o 
menys flexibles, sobretot en funció del curs). Sense necessitat de 
trencar amb aquestes concepcions, és important superar-ne les 
limitacions en la manera en què es planteja l’accés al coneixement. 

La realitat sobre la qual aprenem i que intentem conéixer cada 
vegada millor en la nostra experiència escolar no està fragmentada: 
les diferents disciplines ofereixen l’adquisició de coneixements i 
el desenvolupament de competències complementàries per a la 
nostra mirada, comprensió i acció sobre la realitat.

 
 Cada vegada som més conscients de la improtància d’aquesta 

concepció, que ha donat peu a aproximacions com l’aprenentatge 
basat en projectes o en problemes. Es tracta de propostes que 
permeten posar la realitat, en la seua complexitat, en el centre d’una 
acció educativa que, des de diferents enfocaments, ens permet un 
aprenentatge que ens apodera com a subjectes responsables de la 
construcció de la realitat que ens envolta.

 
 Els avanços en la cronobiologia, la cronomedicina i la cronopsicologia 

ens mostren la gran diversitat d’alumnat quant a cronotipus, ritmes 
i cicles d’aprenentatge i demostren que la innovació en educació ha 
de tendir cap a una major individualització de l’aprenentatge, la qual 
cosa requereix una major flexibilitat dels recursos educatius i, entre 
aquests, especialment els temps educatius.

4. Superar inèrcies/barreres vinculades a les concepcions sobre les 
relacions educatives. Enfront d’un model de relació professor-alumnat, 
vinculats a una aula i a una planificació educativa, caben nombroses 
aportacions. Per exemple, aquelles que ens recorden que el coneixement 
hui dia està participat per nombrosos agents, que poden tindre molt a 
aportar als processos de l’escola: en la línia dels models “escola-xarxa” 
en què els docents són dinamitzadors de recursos comunitaris que 
realitzen aportacions rellevants en l’educació dels xiquets i xiquetes. O 
aquelles que proposen flexibilitzar el model del “professor al capdavant 
de la classe”, i que fomenten, en diferents moments, la presència 
de voluntariat o familiars en les aules per a possibilitar processos 
d’acompanyament de dinàmiques d’aprenentatge cooperatives, o 
que plantegen el desenvolupament de projectes que requereixen 
l’acompanyament coordinat de professorat de diferents àrees...

 Per descomptat, caldria parlar ací dels models que posen el centre 
de la dinàmica en la presa de decisions per part de l’alumnat, amb 
el corresponent acompanyament per part del professorat, o el seu 
paper en la dinamització d’experiències d’aprenentatge cooperatiu 
en grups heterogenis...



40 41 

Educació en acció: la pràctica de la innovació Marc d'innovació educativa

b) La innovació canvia el model educatiu… i ens ajuda a reconéixer i a 
integrar les diversitats menystingudes per l’escola.
L’escola innova quan reconeix i dona resposta a les diversitats. Sovint 
la mirada de l’escola ha deixat “fora de focus” nombroses realitats que, 
a poc a poc, es van visibilitzant, la qual cosa fa que es requerisquen 
noves respostes per a noves experiències o noves necessitats. Quines 
realitats no està mirant l’escola i reclamen la seua mirada? 
D’alguna manera, l’escola ha de fer un exercici reflexiu per a identificar 
situacions de “no reconeixement” en les aules (de la diversitat sexual, 
cultural, de cronotipus o funcional, de la convivència de diferents 
models familiars, de l’existència de dinàmiques de dominació i violència...). 
Innovació és, en aquest sentit, construir estratègies d’educació inclusiva, 
dialògica i deliberativa (Aragay, 2017; Martínez Celorrio, 2019; Feito, 2020), 
per a potenciar la presència i la veu dels que habitualment no reconeixem.

c) La innovació canvia el model educatiu… i possibilita el reconeixement 
i la posada en valor d’aprenentatges que abans es menysvaloraven
Es tracta de fer més visible o explícit el potencial educatiu d’aquelles 
experiències que sovint han sigut considerades “de segon ordre” o 
de menor rellevància acadèmica, i que quedaven relegades a temps 
formatius extraescolars o que rebien molt poca dedicació horària. 

1. Explorar àmbits de desenvolupament personal i aprenentatge 
vinculats a la intel·ligència emocional, la convivència, l’expressió 
afectiva i emocional, l’empatia, les habilitats socials, la resolució de 
conflictes i la mediació, el consol i la cura, etc.

2. Les experiències artístiques, com la música o el teatre, com a 
actuacions d’alt potencial en el desenvolupament personal, la 
sociabilitat, les competències lligades a la comunicació, el diàleg 
o la cooperació, la sensibilitat davant de la bellesa, l’expressió, la 
comprensió de les emocions, etc.

3. La incorporació d’experiències esportives que fomenten la pràctica 
de l’esport des de la diversitat i la inclusió, que possibiliten el sentit 
de cooperació, de suport mutu i de reciprocitat entre l’alumnat.

4. Incorporar experiències en la naturalesa, tant vinculades al 
coneixement, estima i cura de l’entorn pròxim, com de cara a 
la sensibilització al voltant dels problemes de sostenibilitat 
mediambiental com a claus de responsabilitat com a ciutadans, 
productors i consumidors, responsables davant del futur del nostre 
planeta.

5. Les experiències d’altruisme, solidaritat i cura amb els altres, 
especialment població vulnerable i de l’entorn de proximitat 
de l’alumnat (experiències de voluntariat, de trobada amb 
persones majors…). Experiències dirigides a crear o enfortir 
vincles i compromisos de solidaritat i cura mútua en el mateix 
centre educatiu, que sensibilitzen davant de la diversitat i que 
construïsquen relacions de reciprocitat entre edats, de mediació i de 
diàleg davant dels conflictes, de cooperació davant de les necessitats 
dels companys i companyes en l’aula… aspectes clau fonamentals per 
a construir la convivència en una escola heterogènia.

d) La innovació canvia el model educatiu… i contribueix a construir una 
escola més inclusiva que no deixe ningú fora:
La innovació permet respondre al repte de superar concepcions 
excloents o selectives del procés educatiu que condemnen al fracàs 
aquells que senten l’escola com a territori hostil i l’univers simbòlic de 
“l’acadèmic” com una cosa aliena a la seua quotidianitat. La creativitat, 
en aquest sentit, suposa obrir l’escola a les experiències i ambients 
quotidians de l’alumnat més vulnerable des del punt de vista social o a 
les cultures minoritàries menys reconegudes.
Es tracta de construir una escola que vincule l’alumnat amb més 
dificultats, que ens comprometa a tots amb l’establiment de relacions 
educatives basades en el reconeixement de cadascú i del seu 
potencial, sense renunciar a les expectatives de creixement de cap 
estudiant. Aquesta vinculació és un camí progressiu que, des de 
situacions d’abandó, de desafecció o d’experiències de rebuig, pretén 
construir un vincle de cada estudiant amb la seua experiència escolar. 
És a dir, es tracta de generar experiència de reconeixement de manera 
que no es perceba l’experiència escolar com una cosa aliena, sinó com 
una cosa integrada en la vida. I això requereix treballar en tres àmbits:

Innovació és, en aquest sentit, construir estratègies 
d’educació inclusiva, dialògica i deliberativa, per a potenciar 
la presència i la veu dels que habitualment no reconeixem.

Es tracta d’explorar i assajar claus fonamentals per a 
construir la convivència en una escola plural i democràtica
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1. Cognitiu: construir experiències d’aprenentatge i transmissió 
de sabers socialment útils i significatius per als estudiants. La 
comprensió d’aquesta utilitat és fonamental en el sentit que 
cadascú li dona a la seua experiència educativa. I aquest sentit ha 
d’estar vinculat a la quotidianitat, als interessos i a les expectatives 
de futur dels estudiants.

2. Afectiu: el fet d’experimentar relacions educatives inclusives i 
personalitzades, basades en el reconeixement i en la confiança en 
les potencialitats de cada estudiant, és una cosa fonamental per a 
aconseguir un compromís de la persona amb la seua experiència 
educativa.

3. Conductual: el compromís amb l’experiència educativa 
s’aconsegueix mitjançant el desenvolupament d’activitats 
significatives per a les persones, que impliquen cada estudiant com 
a subjecte. Es tracta de construir experiències d’aprenentatge que 
permeten que cadascú s’implique posant en joc qui és i com és, 
sense haver d’assumir rols o mostrar habilitats o interessos aliens a 
l’experiència pròpia. 

Són aquests principis els que permeten iniciar un camí de compromís 
entre l’escola i els estudiants que han tingut experiències prèvies 
més negatives i que, sovint, han acabat interioritzant que l’escola no 
és per a ells, cosa que els fa autodefinir-se sovint com a fracassats. 
D’ací la importància d’establir un vincle amb l’escolar que permeta el 
desenvolupament personal de cadascú i que supose una preparació per a 
integrar-se amb autonomia en la societat.

Oferim ací alguns exemples 
que en absolut pretenen 
mostrar tot el panorama 
d’experiències, molt diverses 
i enriquidores, que hi ha en la 
nostra comunitat: per a això 
remetem al mapa de projectes 
d’innovació, que es comenta 
en un altre punt d’aquest 
text, així com al conjunt 
d’exemples que s’apunten en 
cadascun dels seus capítols. 
Ací només pretenem 
assenyalar alguns recursos 
que poden ser d’interés 
col·lectiu, així com il·lustrar 
alguns dels plantejaments 
assenyalats abans, per tal de 
visibilitzar alguna proposta 
d’entitats que col·laboren 
amb els centres escolars.

Un bon exemple de com 
incorporar la diversitat, 
tradicionalment ignorada, 
és la incorporació a les 
aules de l’experiència, la 
història i els significats de les 
minories. En aquest sentit, 
en el "Banc de recursos 
per al desenvolupament de 
plans d'igualtat i convivència 
(reico)" en els centres 
educatius de la Conselleria 
d’Educació trobem una 
sèrie d’unitats didàctiques 
sobre la història i la cultura 
del poble gitano, dirigides a 
Educació Infantil, Primària i 
Secundària. Enllaç ↗

Quant a la innovació que posa 
en valor aprenentatges que 
abans es menysvaloraven, 
cada vegada trobem més 
iniciatives i propostes sobre 
la promoció de la convivència, 
la mediació, l’afrontament 
del conflicte i l’assetjament, 
l’educació afectiva, emocional 

i sexual. En aquest sentit, 
al reico trobem propostes i 
materials per a treballar en 
aquestes línies. Enllaç ↗

Un altre exemple de recursos 
disponibles per a treballar 
la relació entre educació i 
naturalesa l’ofereix el web del 
Centre d’Educació Ambiental 
de la Comunitat Valenciana, 
de la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica. Ofereix 
materials, convocatòries, 
propostes d’activitats per 
a centres, per a famílies, 
recursos didàctics... Enllaç ↗

Cada vegada són més les 
experiències que apliquen els 
principis de l’aprenentatge-
servei, que permeten un 
aprenentatge vinculat a 
l’actuació sobre necessitats 
reals de l’entorn propi, que 
potencien el compromís de 
l’alumnat, la rellevància dels 
processos d’aprenentatge 
i la responsabilitat sobre 
la realitat que els envolta. 
El vincle entre escola i 
context és clau perquè 
aquesta mena d’experiències 
de solidaritat siguen 
possibles. Podem trobar 
exemples molt interessants 
sobre aquest tema en 
les pàgines de la Xarxa 
Espanyola d’Aprenentatge 
Servei i del Grup Territorial 
d’Aprenentatge Servei 
Comunitat Valenciana.
Enllaç 1 ↗   Enllaç 2 ↗

D’altra banda, en la línia 
d’anar construint xarxes 
d’agents educatius entorn de 
l’escola, hi ha nombroses ong 

que cooperen amb centres 
educatius oferint propostes 
didàctiques.

Una de les organitzacions que 
està treballant en aquesta 
línia és Jarit. Entre els seus 
projectes figura la creació 
d’una xarxa d’escoles que es 
preocupen per la ciutadania 
global, per tal de treballar 
conjuntament per a fomentar 
la consciència crítica dels 
estudiants i oferir eines per 
al professorat, dirigides a 
treballar en l’aula qüestions 
com la convivència en la 
diversitat, les migracions, la 
igualtat de gènere, el consum 
responsable, etc. Enllaç ↗

“Conectando mundos” és 
un projecte internacional 
promogut per Intermon-
Oxfam d’educació per a la 
ciutadania global, que es 
desenvolupa a través d’una 
plataforma en línia en què 
alumnes de 6 a 17 anys de 
centres de tot el món i amb 
diferents realitats culturals, 
econòmiques i socials 
interactuen i desenvolupen 
activitats col·laboratives. 
Enllaç ↗

El projecte “L’escola fa 
ràdio”, posat en marxa per 
la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Castelló i la 
Conselleria d’Educació, pretén 
potenciar entre l’alumnat l’ús 
del valencià en els mitjans 
de comunicació, així com la 
seua creativitat a través de 
la creació d’un programa de 
ràdio preparat per estudiants 
i els seus docents, emés per 
Ràdio UJI i disponible en 
format podcast. Enllaç ↗

Alguns exemples

http://ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/reico-poble-gitano
http://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/reico
http://agroambient.gva.es/es/web/ceacv/ceacv
https://aprendizajeservicio.net/
https://apscomunitatvalenciana.net/
https://www.jarit.org/
http://ceice.gva.es/documents/162783553/162784550/Connectant_mons_2020.pdf/9d10ee00-2dc4-450a-b321-c22e78f97083
http://ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-en-lenguas/actuacions
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En relació amb el valor 
educatiu de les activitats 
artístiques, podem posar 
l’exemple de la participació 
de nombrosos centres 
educatius en fetesa. Es tracta 
d’un festival internacional 
de teatre escolar i 
codesenvolupament que 
permet vincular el teatre 
amb la solidaritat, i donar a 
conéixer grups de centres de 
València i de campaments 
sahrauís que comparteixen 
les seues experiències en el 
món del teatre. Enllaç ↗

També volem esmentar el 
projecte “L’escola canta”, 
creat per la Regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament 
de Castelló amb el suport del 
Servei d’Educació Plurilingüe 
de la Conselleria d’Educació 
i el Cefire Artisticoexpressiu 
de la mateixa conselleria, 
que es dirigeix als centres 
d’Educació Primària com 
a impuls a l’ús social del 
valencià, a través de la 
música. El projecte té el 
valor afegit d’involucrar-hi 
també bandes de música i 
entitats artístiques i socials 
de l’entorn dels centres, la 
qual cosa reforça les xarxes 
locals dedicades a la cultura i 
l’educació. Enllaç ↗

El projecte l'Escola canta, 
durant el curs 2020-2021 
i degut a la pandèmia de 
la Covid-19, s'ha hagut de 
reformular en l'Escola Dansa: 
un projecte interdisciplinari 
que mescla les arts 
escèniques i audiovisuals, 
per tal de portar la dansa 
als centres educatius. En 
el primer any de vida del 
projecte hi han participat més 
de 3000 alumnes de més de 
50 centres educatius. Enllaç ↗

Altres projectes d'èxit 
durant el curs 20-21 ha sigut 
Rapsodes: el cant tradicional 
i els gèneres musicals actuals 
com a excusa per apropar 
la poesia oral improvisada a 
l'aula. Enllaç ↗

"L’autèntica serietat dels 
estudis —que pot i ha de 
ser severa, però mai greu 
ni presumptuosa— és 
inseparable de la vivacitat 
del joc, que no suposa 
superficialitat ni frívola mofa. 
El vertader joc és lleuger, 
però també apassionat i per 
consegüent seriós; és estrany, 
en la vida, que un s’entregue 
després a altres activitats 
amb el mateix ímpetu amb 

el qual es llançava als jocs 
d’infància. El joc —que encara 
no ha sigut pervertit pel 
mortal i avorrit fanatisme 
competitiu, que arruïna 
tot plaer per a construir un 
rècord estult— és llibertat, 
ironia, consciència de les 
ficcions de les quals està 
feta la vida i participació 
intensa, però desenfadada en 
el seu carrusel; a diferència 
dels adults, que tan sovint 

idolatren el paper que 
representen i fan d’aquest un 
fals absolut que els esclafa, 
els xiquets que juguen a 
policies i lladres saben que 
no són ni policies ni lladres, 
però en les seues carreres i 
persecucions s’impliquen al 
màxim possible."

Claudio Magris: “La escuela: 
risa y libertad”, en Utopía y 
desencanto.
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http://www.lamondalirondateatre.com/fetesa
https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/2019/12/09/lescola-canta-2020-el-cor-de-la-terra/
https://portal.edu.gva.es/cefireae/wp-content/uploads/sites/217/2020/12/Lescola-dansa-2020-2021.Presentacio%CC%81-projecte.pdf
https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-en-lenguas/intercanvis
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El prisma de la 
innovació educativa 

5

Aquesta és la nostra obligació amb la xicalla: 
donar-los un raig de llum i seguir el nostre camí.

Maria Montessori

La innovació educativa és com un prisma que refracta i projecta la llum que 
hi incideix, és a dir, els processos que impacten en la seua composició. De la 
mateixa manera que la llum il·lumina un camp al seu al voltant, la innovació 
educativa és singular i transferible i il·lumina altres àmbits de la seua 
influència. De la mateixa manera que la llum pot ser registrada i mesurada, 
per a augmentar-ne l’eficàcia, la qualitat de la innovació educativa és 
avaluable, susceptible de ser valorada. De la mateixa manera que un 
sistema d’il·luminació pot millorar des del punt de vista del seu consum i 
dels seus efectes ecològics, la innovació educativa ha de ser sostenible.

El sociòleg Hartmut Rosa acaba de publicar una obra en la qual 
desenvolupa la “teoria de la ressonància”, en què se sosté la idea que 
la qualitat de la vida humana no pot ser mesurada només en termes 
de recursos materials, simbòlics o físics, sinó més aviat en termes de 
la nostra relació amb el món. La relació amb el món pren formes molt 
diverses: la relació amb l’altre en les esferes de l’amistat, de l’amor o de la 
política; la relació amb la matèria o els artefactes en les esferes del treball, 
l’educació o l’esport. Des d’aquesta metàfora, la innovació facilita i estimula 
la ressonància i millora la relació amb els altres i amb el nostre món propi.

Singular

Transferible Avaluable

Sostenible
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L’autèntica innovació ha de ser singular, és a dir, ha de ser la resposta 
proactiva a necessitats educatives que sorgeixen en contextos específics. 
No existeix una cosa tal com “la innovació” en abstracte, aliena al centre 
en què s’experimenta o al projecte en què sorgeix. Una innovació singular 
no pot ser “la innovació”, sinó “aquesta innovació”, com a expressió 
material d’una experiència concreta.

El dret universal a l’educació ens compel·leix al fet que la innovació 
educativa ha de ser transferible. En aquest mie s’han mostrat múltiples 
exemples de com la comunitat educativa ha articulat xarxes per a 
compartir, per a comprendre i per a col·laborar. Hem de ser capaços de 
continuar la senda, de fer camí, d’aprofitar i reforçar les iniciatives pròpies 
i alienes. Per a això hi ha espais i fòrums, físics i virtuals, per a compartir; 
tenim jornades, congressos, cursos. Hi ha possibilitats també a través de la 
Conselleria d’Educació i dels cefire per a la formació en nous instruments, 
pràctiques i pedagogies. Tenim també a la nostra disposició totes les 
institucions i agents que componen el que podem denominar el sistema 
d’innovació educativa valencià, que comprén, a més dels ja esmentats, 
els centres educatius, universitats i centres d’investigació valencians, 
associacions de la comunitat educativa (alumnat, famílies, sindicats) i 
associacions professionals (pedagogs, psicòlegs, pediatres, etc.), així com 
empreses (editorials, menjadors, extraescolars, ajuntaments, entitats 
locals, associacions culturals, entitats sense ànim de lucre). Tots aquests 
poden participar en la generació i difusió de les innovacions que generem 
o que vulguem incorporar en el nostre patrimoni educatiu.

L’imperatiu dels ods ens exigeix que la innovació, com la resta de la 
pràctica educativa, siga sostenible. Sostenible, en primer lloc, perquè 
l’imperatiu afecta qualsevol activitat humana, ja que és l’agregat de totes 
aquestes el que fa sostenible, o no, la humanitat. Sostenible, en segon 
lloc, perquè l’educació, com a institució central en la reproducció i el 
canvi social, és la institució de la qual ens hem dotat com a societat per 
a imprimir en les noves cohorts aquells valors i coneixements que ens 
facen millors com a societat, i per tant sostenibles. La sostenibilitat afecta, 
per tant, la nostra concepció del món, els nostres valors i el paper que hi 
juguen les nostres societats. Igualment afecta les nostres pràctiques, els 
nostres comportaments i les nostres decisions quotidianes, amb millores 
perdurables en el temps, planificades i realistes, que amb projecció de 
futur permeten consolidar canvis importants, i la innovació no és aliena 
a aquest impuls de canvi, sinó més aviat una oportunitat per al canvi. Hi 
ha experiències d’innovació educativa molt interessants que combinen 

conscienciació, educació, bones pràctiques i salut, com els camins 
escolars segurs o el projecte 50/50.

La innovació i el canvi educatiu han de ser també avaluables i és important 
emfatitzar que el tàndem escola-universitat és fonamental també en 
relació als processos d’innovació. També és fonamental tant quan l’origen 
o estímul de la innovació és la investigació bàsica que es genera en els 
centres universitaris i instituts d’investigació (model lineal d’innovació) com 
quan aquesta es produeix per iniciativa de centres educatius, docents o de 
l’administració educativa, o d’altres agents del sistema d’innovació educativa 
(model iteratiu, open innovation, etc.). Així, la col·laboració dels centres 
educatius, on la innovació pren forma, amb les universitats ha demostrat 
àmpliament els seus beneficis en multitud de processos d’innovació per 
al canvi educatiu, ací estan per exemple les escoles accelerades1 o les 
escoles democràtiques, en les quals els centres universitaris vinculats amb 
aquests projectes donen cobertura i ajuden en els processos d’avaluació 
dels resultats. No s’ha d’oblidar que cal una avaluació exhaustiva de les 
pràctiques educatives ordinàries, de les innovacions introduïdes i també 
de les conseqüències no buscades dels canvis educatius a fi de millorar i 
retroalimentar la pràctica educativa i els seus mecanismes per a la innovació.

La innovació educativa genera, irradia i transfereix ocasions 
d’aprenentatge. Crear ocasions d’aprenentatge significa que els subjectes, 
per a educar i educar-nos, per a créixer i progressar individualment i 
col·lectivament, ens convertim en una sort d’exploradors de la realitat 
social, i ens aventurem en el terreny que va del conegut al desconegut, 
partint de la nostra experiència. 
La innovació educativa consisteix, precisament, a enriquir successivament 
les nostres experiències, ampliant i relacionant els seus significats. Per 
això, a l’escola no es tracta d’estar de braços plegats, sinó més aviat 
d’establir connexions. El terreny de l’experiència no es limita merament als 
fets, sinó que es nodreix també dels valors: ambdós són indissociables. El 

1 Programa educatiu que va iniciar en 1986 Henry Levin, professor de la Universitat 
de Stanford (Califòrnia), que planteja que la solució no és alentir el procés 
d’ensenyament-aprenentatge en alumnes amb dificultats, sinó més aïna tot el 
contrari. Levin planteja la diversitat com un factor natural, per això centra l’atenció en 
les competències i possibilitats de l’alumnat i no en les seues deficiències. 
El tres principis bàsics de les escoles accelerades són: 1) treballar junts en un mateix 
objectiu (comunitat educativa); 2) participació en les decisions amb responsabilitat; 
3) construir l’escola compartint i utilitzant els recursos de la comunitat.



52 53 

Invitació i propostes per a la innovació educativaMarc d'innovació educativa

viscut és valorat i és valorable: és per tant avaluable, és a dir, susceptible 
de ser sotmés a judicis de valor fonamentats. Si el que pretenem és 
conéixer el valor d’un conjunt d’experiències, és a dir, esbrinar què és 
el que paga la pena de l’educació, haurem de preguntar-nos pel sentit 
d’aquesta experiència: pel significat vital —experimentat, contat, més que 
comptabilitzat— d’aquesta experiència.

El que paga la pena, des del punt de vista de l’educació i de la innovació 
educativa, és reavaluar el nostre món, abans que taxar-lo: considerar-
lo matèria viva (un lloc de vida, que cal protegir i preservar) i no matèria 
primera (un objecte inert, que podem explotar sense conseqüències). Cal, 
per això, tindre ben present una reflexió popularitzada pel poeta Antonio 
Machado: “qualsevol neci confon valor amb preu”. Si nosaltres som (part 
de) el món, el significat que li atorguem serà el valor que pensem que ens 
mereixem. Per això, la innovació educativa ha d’estar inspirada en principis 
i en accions sostenibles i responsables. 

"L’objectiu principal de 
l’educació és crear persones 
capaces de fer coses noves i 

no simplement repetir el que 
altres generacions van fer."
Jean Piaget

Suggerim consultar 
l’índex expandit del llibre 
de Jaume Carbonell: 
Pedagogías del siglo XXI, 
en les últimes pàgines. La 
mera lectura d’aquestes 
ja ens proporciona un 
panorama del prisma i de la 
ressonància de la innovació 
educativa. Començant per 
les pedagogies institucionals 
(amb experiència com 
les ciutats educatives, 
aprenentatge-servei, ciutat 
dels xiquets, el banc comú 
de coneixements, les 
universitats alternatives, 
els mooc, la Viquipèdia…), i 
passant per les pedagogies 

crítiques (amb experiències 
com Fedicaria, Hegoa, 
col·lectiu Escuela 
Abierta, el Moviment dels 
Sense Terra del Brasil, la 
universitat transhumant, els 
pressupostos participatius...), 
les pedagogies lliures no 
directives (amb experiències 
com la Xarxa Internacional 
d’Educació Democràtica, la 
Xarxa d’Educació Lliure de 
Catalunya…), les pedagogies 
de la inclusió i la cooperació 
(amb experiències com el 
Projecte Roma, el Programa 
Cooperar per a Aprendre/
Aprendre per a Cooperar (ca/
ac)…), la pedagogia lenta, 

serena i sostenible (amb 
experiències com Amayuelas 
o el moviment Slow…), la 
pedagogia sistèmica (amb 
experiències de gestió 
compartida, d’atenció 
a mares i pares…), les 
pedagogies del coneixement 
integrat (amb experiències 
d’aprenentatge relacional 
i de projectes de treball), 
fins a les pedagogies de les 
diverses intel·ligències (amb 
experiències com les escoles 
infantils Reggio Emilia, Escola 
Waldorf Micael, Filosofía 
para niños, abordada en la 
pel·lícula esmentada Solo es 
el principio…).

Per a continuar llegint

Finestra oberta

Alguns exemples

Acaso, María i Megías, Clara 
(2013): rEDUvolution. Hacer la 
revolución en la educación. 
Barcelona: Paidós.

Freire, Paulo (1994): Cartas 
a quien pretende enseñar. 
Madrid: Siglo XXI.

Gabaldón Estevan, Daniel i 
Oriol Francés, Sandra (2017): 
Guía sobre tiempos escolares. 
Creativity and Innovation 
Review (1), 12-69. Enllaç ↗

Morin, Edgar (2001): Los 
siete saberes necesarios 
para la educación del futuro. 
Barcelona: Paidós.

Rosa, Hartmut (2019): 
Resonancia. Una sociología 
de la relación con el mundo. 
Madrid: Katz editores.

https://ojs.uv.es/index.php/creativity/article/view/12062/11704
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Invitació a explorar 
vies per a la innovació 

educativa 

6

Has de pregar que el camí siga llarg.
Que siguen moltes les matinades d’estiu

que, amb quina delectança, amb quina joia!,
entraràs en un port que els teus ulls ignoraven.

K.P. Kavafis. Ítaca.

Sovint quan pensem en innovació educativa tendim a cenyir-nos a 
l’aplicació de noves tecnologies, que generen possibilitats de treballar 
en l’aula alternatives als mètodes més tradicionals. Sens dubte les 
tecnologies obrin moltes portes a la innovació, però no són ni la seua 
única font ni l’única manera de plantejar-la. 
Traçarem a continuació algunes línies que pretenen enfocar d’una 
manera més oberta els camins cap a la innovació. Com ens recorda Mario 
Benedetti, fent-se ressò d’un dels lemes del Maig del 68, “quan créiem 
que teníem totes les respostes, de sobte, van canviar totes les preguntes”. 
Tant la necessitat com l’impuls per a innovar poden sorgir des de diferents 
claus, que ens porten a preguntar-nos: Què puc fer? Què podem fer?

a) Inspirem-nos en els avanços en el coneixement: els coneixements 
científics (filosòfics, pedagògics, psicològics, sociològics…) il·luminen 
la nostra praxi educativa i permeten tindre en compte noves facetes 
i reptes de la realitat que ens envolta, dels contextos i relacions 
educatives, de les necessitats de la societat per a la qual ens formem... 
La innovació ve urgida, sovint, per una millor comprensió, crítica i 
constructiva, de la realitat, així com pels reptes que hi revelem. Des 
d’aquesta comprensió, sempre en progrés, es fa possible/necessari 
explorar nous àmbits de coneixement, nous territoris educatius abans 
ocults, invisibilitzats o ignorats. 

b) Explorem nous territoris educatius i aprenguem des de les 
experiències: innovar suposa, en aquest sentit, obrir-se al 
descobriment d’experiències educatives poc transitades i fer-ho 
de manera reflexiva, contrastant amb la intel·ligència col·lectiva 
dels agents socials. En qualsevol actuació educativa construïda de 
manera reflexiva cal trobar pistes per a renovar-nos, per a respondre 
a nous reptes o per a afrontar de manera més eficaç o inclusiva velles 
qüestions. Però per a això cal estudiar col·lectivament les iniciatives, 
avaluar-les de manera sistemàtica i comprensiva, donar-les a conéixer 
a la comunitat educativa i secundar-les amb nitidesa des de les 
administracions. Les xarxes de treball en els centres, les plataformes 
o organitzacions de professorat, els cefire, les universitats… han de 
treballar conjuntament per a això.

c) Siguem creatius amb els recursos disponibles: amb els nous i amb els 
no tan nous. Sens dubte els avanços en les tecnologies suposen un 
gran potencial per a ser creatius en els processos educatius. El seu ús 
per a generar un aprenentatge més actiu és clar i s’ha avançat molt en 
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aquest sentit. L’ús de les xarxes socials, de recursos per a la ludificació 
de l’aprenentatge, d’estratègies que permeten simular entorns i 
experiències… obrin una via a noves estratègies, que articulen principis 
pedagògics vinculats a l’activitat, cooperació, resolució de problemes 
i presa de decisions amb autonomia… L’ús creatiu del recursos també 
poden donar lloc a noves maneres d’articular les relacions educatives, 
més basades a potenciar el rol del professorat com a dinamitzador i 
acompanyant dels processos, així com a formes noves de plantejar 
els processos d’avaluació, més pròxims a la realització de les tasques, 
més significatius per als estudiants, més orientadors davant de les 
dificultats. Clar que les tecnologies, en si, poden donar lloc a un 
ús tradicional, tant com innovador, depenent dels enfocaments 
pedagògics en què s’inserisquen. Per això es tracta d’emprar els 
recursos disponibles —més o menys nous— d’una manera creativa. La 
professionalitat del professorat és en aquest sentit la clau, perquè la 
creativitat n’és part fonamental.

d) Busquem noves respostes davant del sorgiment de noves necessitats, 
especialment les vinculades a la inclusivitat i la sostenibilitat. És 
clar que la societat canvia a un ritme que costa seguir des de les 
institucions educatives. Aquesta és una clau essencial per a entendre 
l’actual èmfasi en la innovació, i suposa una tasca reflexiva crucial per 
part del professorat i dels responsables educatius per a comprendre 
els reptes als quals cal fer front, ja que sense una comprensió 
d’aquests no es podran articular respostes adequades des de 
l’educació.

 Ens referim als reptes que sorgeixen des dels canvis tecnològics, que 
configuren l’entorn en què els estudiants han de moure’s; els reptes 
vinculats a la convivència en una societat més diversa, tant pel que fa 
a la identitat de gènere i sexual com a la convivència entre cultures; els 
reptes que es plantegen en l’educació per a incloure-hi les persones 
amb diversitat funcional; els reptes vinculats a les transformacions en 
les estructures familiars; els reptes que planteja la transformació del 
món del treball; els reptes que planteja la sostenibilitat mediambiental 

i que exigeixen educar en la sensibilitat davant de la naturalesa, en 
la responsabilitat com a consumidors i en la consciència dels límits 
dels nostres models productius; els reptes que plantegen a l’escola 
les nombroses fractures socials provocades pel creixement de les 
desigualtats i les situacions de pobresa, vulnerabilitat i exclusió…

La innovació requereix, ara més que mai, una tasca crucial 
per part del professorat i dels responsables educatius per a 
donar respostes noves i adequades a les noves necessitats.

Relació educativa, 
Participació, Inclusió, 

Sostenibilitat, 
Diversitat, Xarxes, 

Anàlisis, Globalització, 
Territori, Creativitat, 

Tecnologia, Sensibilitat, 
Ciutadania…

Coneixement 
científic

Experiències
reflexives

Creativitat amb 
els recursos

Comprensió de 
noves necessitats i 
reptes de la realitat

Innovació educativa
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Una de les tires de Mafalda, de Quino.

Per a fer-nos una idea de la 
varietat d’experiències que 
obrin vies a la innovació 
en l’actualitat, n’hi ha prou 
amb consultar la recent 
resolució de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i 
Esport per a desenvolupar 
projectes d’investigació i 
innovació educativa. Són 
centenars de projectes duts 
a terme en ceip, ies, cipfp i 
escoles oficials d’idiomes, 
amb les temàtiques més 
variades: sobre inclusivitat, 

robòtica, mediateca, 
sostenibilitat, ecologia, hàbits 
saludables, plurilingüisme, 
museística, horts escolars, 
comarcalització, diversitat, 
cooperativisme, coeducació, 
patis escolars, cinema, 
música, teatre… El projecte 
de l’ies San Juan de 
Ribera, que involucra tot 
el centre, resumeix molt 
bé l’esperit i el sentit de la 
innovació: “L’escola: un gran 
laboratori de descobriment, 
experimentació i 

aprenentatge”. Aquesta 
rica paleta de projectes 
reflecteix sens dubte que 
la innovació ja no és una 
mera idea especulativa: a 
través d’aquestes iniciatives 
les reflexions dels docents 
cobren vida. És així com 
les polítiques educatives 
fomenten les pràctiques 
educatives i la innovació 
es converteix en acció 
educativa, quotidiana i 
col·lectiva. 

Finestra oberta

Alguns exemples Sabies que… 

La Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esports de la 
Generalitat Valenciana 
ha posat en marxa una 
plataforma per a localitzar 
de manera dinàmica 
els projectes en curs 
d’investigació i innovació 
educativa. Aquest 
projecte es denomina:
Geolocalització dels 
Projectes d’Investigació i 
Innovació Educativa (piie) en 
centres educatius. Enllaç ↗

D’altra banda, es pot tindre 
una visió del conjunt de 
projectes d’innovació i 
investigació consultant la 
següent resolució:
ordre 31/2016, de 4 de juliol, 
de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, 
per la qual s'aproven les 
bases reguladores de les 
subvencions i assignacions 
econòmiques per a la 
realització de projectes 
d'investigació i innovació 
educativa en centres 
educatius no universitaris 
sostinguts amb fons públics 
de la Comunitat Valenciana.
O bé mirant a la pàgina 
del Servei d'Innovació i 
Qualitat les novetats en la 
convocatòria. Enllaç ↗

En l’àmbit universitari, 
un exemple d’innovació 
educativa l’ofereix 
l’organització i integració 
en el currículum de les 
anomenades setmanes 
d’activitats complementàries 
(sac) a la Facultat de 
Magisteri de la Universitat de 
València: Enllaç ↗

http://ceice.gva.es/documents/161862987/168184587/Presentaci%C3%B3_Mapa-PIIE_es.pdf/f74e8fb6-dbde-4d36-b976-73c96abb5ac7
https://ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/projectes-d-investigacio-i-innovacio-educativa
https://www.uv.es/magisdire/web/SAC/SAC%2019-20/SAC2019-2020%20(Infor_v).pdf
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Actors a la recerca 
de la innovació 

educativa

7

L’educació és educar-se.
Hans Georg-Gadamer

7.1. De novatores a innovadors
Com s’ha dit al principi, els actuals innovadors tenen el seu precedent en 
la figura dels novatores de la Il·lustració. En el camp educatiu, la relació 
d’innovadors és molt nombrosa. Els directors de la revista Cuadernos de 
Pedagogía, Fabricio Caivano i Jaume Carbonell, van compilar en un llibre 
titulat 15 personajes en busca de otra escuela les entrevistes realitzades a 
diferents docents i investigadors del segle XX, autèntics pioners, i també 
continuadors, de la innovació que va introduir el moviment de l’Escola 
Nova. Els entrevistats van ser Basil Bernstein, Elise Freinet, Paulo Freire, 
Ivan Illich, Anré Inizan, André Lapierre, Michel Lobrot, Mario Lodi, Lucio 
Lombardo Radice, Gaston Mialaret, Jean Piaget, George Snyders, Bogdan 
Suchodolski, Francesco Tonucci i René Zazzo. El títol del pròleg era: “La 
memoria, arma del futuro”.

En l’actualitat, la nòmina s’ampliaria sens dubte amb molts altres 
autors, procedents ara de disciplines que amplien les fronteres del 
coneixement i que posen en diàleg perspectives diferents: la neurociència, 
l’ecofeminisme, la pedagogia crítica, l’enfocament d’intel·ligències múltiples 
incorporant el component emocional, l’interculturalisme, la creativitat...

Precisament, un dels autors que ha posat més èmfasi en el valor de la 
creativitat és Ken Robinson, que també utilitza la metàfora teatral per a 
referir-se a les transformacions en educació. Ken Robinson es fa ressò de 
les reflexions del director de teatre Peter Brook, la passió del qual ha sigut 
fer del teatre una experiència transformadora. No obstant això, reconeix 
que bona part de les obres teatrals manquen d’aquest caràcter innovador. 

Per a subratllar l’essencial del teatre, Peter Brook assenyala que en el 
teatre es pot prescindir de tot (focus, decorat, director…) excepte de dos 
elements: actors en un escenari i un públic. I aquests elements són els 
que fan possible una relació. Per a Ken Robinson, l’analogia amb l’educació 
és molt clara. La finalitat de l’educació és crear ocasions d’aprenentatge, 
però els nostres sistemes educatius estan saturats de “distraccions”.

En l’actualitat, qualsevol docent desenvolupa la seua activitat en un 
context en el qual són presents “objectius polítics, prioritats nacionals, 
postures sindicals, normatives de construcció, perfils professionals, 
ambicions de les famílies, pressions dels companys… La llista és llarga. 
Però la base de l’educació és la relació entre professorat i alumnat. La resta 
depén de com siga de fructífer aquest vincle.” (Robinson, 2015: 111-112). 
Bona part del nostre aprenentatge i de l’activitat educativa ocorre fora de 
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les escoles i dels plans d’estudis. Per això, el que és important ara és que 
les escoles siguen capaces de mantindre i generar aquestes experiències 
quotidianes en un lloc anomenat escola (però que ja no serà l’escola 
convencional en la qual nosaltres ens vam educar en la nostra infància).

L’aspecte principal de la tasca educativa innovadora consisteix a crear 
ocasions d’aprenentatge que contribuïsquen a augmentar i enriquir els 
significats de l’experiència. Es tracta de “reinventar l’escola” (Beltrán, 
Hernández i Souto: 2003). O, dit d’una altra manera, es tracta, com 
assenyala Robinson, de “revolucionar l’educació des de la base”. 

7.2. Colaboratoris i hiperaules
Acabem de parlar d’autors que han pensat i han dut a terme innovacions 
educatives. Són pedagogs i investigadors que han inspirat i il·luminat 
canvis que ara s’estan produint d’una manera cada vegada més rellevant, i 
que estan contribuint a reinventar l’escola.

Propostes que abans es consideraven alternatives ara es consideren 
substantives. I això es deu també al fet que bona part dels personatges 
—innovadors— a la recerca d’una altra escola es van atrevir a explorar 
la realitat, a descobrir altres territoris, i es van anticipar a canvis que 
hui ja formen part del nostre paisatge. Un dels canvis que tenen a veure 
amb la naturalesa del treball en l’educació i en la investigació. Perquè 
ara aquest treball deixarà d’exercir-se en solitari, d’una manera aïllada 
(cada docent en la seua aula, en el seu xicotet feu). La nova manera de 
fer educació convida, i fa cada vegada més necessari, que es duga a 
terme d’una manera col·laborativa i compartida, socialitzant els sabers i 
les experiències. La innovació educativa ha de desplegar-se en xarxa, en 
connexió, en interrelació i en diàleg o a través d’una conversa contínua.

Tot això té conseqüències rellevants per a la innovació educativa, perquè 
ara la unitat de la innovació educativa, el seu principal agent, ja no és tant 
el docent com l’equip docent en les seues diferents configuracions: equips 
o comissions de treball, equip directiu, centre en el seu conjunt i comunitat 
entorn del centre. L’escola, a més, es converteix així en un node —en un 
punt de trobada— dins d’una xarxa més àmplia en la qual participen d’una 
manera significativa altres agències socials: les famílies, serveis socials, ong, 
cases de la cultura, altres centres educatius, universitats, ajuntaments…

De manera que els actors a la recerca de la innovació ja no són només 
actors individuals, sinó subjectes socials que integren i interrelacionen 

les competències individuals al servei d’un projecte comú. Això no vol 
dir que es reste valor a la individualitat (a la creativitat, al geni o a l’enginy 
dels individus), al contrari, aquesta es potencia i es multiplica quan passa 
a formar part d’una tasca comuna (com els músics que formen part d’una 
orquestra). Tampoc significa que no puga haver-hi innovacions individuals 
(és a dir, que no puga haver-hi solistes), ni de bon tros. Simplement, 
l’impacte i els efectes de la innovació tindran un major abast amb la 
participació de més subjectes. Per això, les pràctiques innovadores poden 
tindre lloc en l’aula (assumint que la gestió de l’aula també està deixant 
de ser exclusivament unipersonal i que s’està produint un esclat de l’aula 
convencional), però sobretot es duran a terme a partir d’un treball en 
projectes amb diferents escales, com hem esmentat.

Llavors, si alguna cosa caracteritza una innovació educativa, és el seu 
caràcter col·laboratiu. Per això, pot començar a parlar-se de colaboratoris 
d’innovació educativa: llocs de trobada que fomenten la creativitat 
educativa, l’experimentació pedagògica, l’exploració d’alternatives 
metodològiques, l’assaig per a donar solució a problemes organitzatius, 
socioeducatius, curriculars. Un colaboratori és un laboratori col·laboratiu, 
cooperatiu i solidari. En realitat, una escola o un institut són en si mateixos 
colaboratoris, centres en què s’experimenta, s’explora i s’innova de manera 
col·lectiva, a partir d’iniciatives compartides. Un laboratori és un espai on 
s’assagen maneres d’ensenyar i d’aprendre, un taller de treball, un lloc de 
descobriment. Una idea que ja va anticipar John Dewey fa cent anys amb 
la seua escola laboratori. 

Aquesta concepció del treball, que desplaça el focus d’atenció de 
l’ensenyament a l’aprenentatge, canvia el model convencional de l’aula i la 
transforma en una hiperaula. Com suggereix Fernández Enguita (2018: 162): 
“La superaula és un espai físic i un escenari social en el qual es combinen 
el treball en grup gran i en grup xicotet (que pot ser variable i individual i, 
cada vegada més, amb l’ús de dispositius digitals).

La superaula, per tant, substitueix l’anterior aula predissenyada i repetida 
pertot arreu per un nou entorn d’aprenentatge obert i flexible, però en el 
qual el disseny està per fer.

El paper del professor passa a ser el d’un dissenyador 
de situacions i d’experiències d’aprenentatge.

Fernández Enguita, 2018
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Les activitats més previsibles i rutinàries, que en l’aula comandava el 
professor (…), poden i, si han de ser mantingudes d’alguna manera, han de 
ser transferides a la tecnologia digital, la qual cosa les farà sempre millors: 
més detallades, més interactives, més personalitzades, més ràpides, més 
barates, més entretingudes, més amistoses per a l’usuari, més pacients. 
La superaula tendeix a la hiperaula, i el paper del professor passa a ser 
el de trobar les combinacions adequades de treball individual, en equip 
i en grup, amb una tecnologia, una altra o cap, per a tots i per a cadascú, 
en general, i per a diferents àmbits del coneixement. En definitiva, un 
dissenyador de situacions i d’experiències d’aprenentatge.”

Michel Serres va publicar un xicotet assaig anomenat Pulgarcita, una 
rondalla sobre els canvis de la transmissió del saber amb l’aparició de les 
noves tecnologies (Serres, 2014). El nom d’aquest llibre fa al·lusió als polzes 
amb els quals xiquets i xiquetes de hui dia es comuniquen mitjançant 
l’ús del telèfon mòbil. Entre molts altres canvis, en la institució escolar i 
també en la gestió del saber, Serres observa la fi de l’escola dissenyada 
com un espai vigilat des d’un punt central. I és que els estudiants d’ara 
habiten un altre tipus d’espais: són com navegants, exploradors d’entorns 
d’aprenentatge que requereixen noves eines per a dur a terme l’aventura 
del coneixement. Per a emprendre aquesta aventura cal ser creatius, 
disruptius, innovadors. “L’experiència escolar s’assemblarà a un viatge, a un 
recorregut” (Tonucci, 2019: 87).

Per a propiciar aquestes innovacions, l’escola ha d’ajudar a alliberar 
i a ampliar la mirada, ha de poder participar en la conversa sobre els 
assumptes que ens concerneixen, ha de convertir-se en una escola 
ciutadana per a una ciutadania plena, cosa que “significa pertànyer al 
món i viure aquesta pertinença des de la lliure elecció i amb el propòsit de 
procurar la millora del jo, dels altres i del món.” (Barry Clarke, 1999: 174).
La revolució en la qual estem immersos reflecteix un canvi d’època i un 
enorme alliberament d’energies creatives.

Ara mateix estem experimentant el que podríem anomenar varietats 
de l’experiència creativa. En observar les enormes transformacions que 
pateixen algunes societats, ens referim a aquestes dient —amb l’ajuda 
d’una metàfora expressiva— que constitueixen un autèntic laboratori. Amb 
això es vol donar a entendre que s’estan experimentant molts processos 
diferents de manera simultània.

Vigotsky ja assenyalava que “l’activitat creadora de la imaginació es troba 
en relació directa amb la riquesa i la varietat de l’experiència” (Vigotsky, 
2003: 17). I per això, “la imaginació adquireix una funció de summa 
importància en la conducta i en el desenvolupament humà, i es converteix 
en el mitjà d’ampliar l’experiència de l’home.” (Vigotsky, 2003: 20). 
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(coord.) (2003): Reinventar 
l’escola. La qualitat educativa 
vista des de les famílies. 
València: Nau Llibres.

Caivano, Fabricio i Carbonell, 
Fabricio (1984): 15 personajes 
en busca de otra escuela. 
Barcelona: Laia.

Fernández Enguita, Mariano 
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De les aules als 
tallers i laboratoris

En lloc d’aules i espais buits 
i inútils, l’escola estarà 
distribuïda en laboratoris i 
tallers diferents dedicats a 
activitats específiques […] 
Laboratoris de ciències amb 
aquaris i terraris, microscopis 
i microscopis estereoscòpics, 
instruments de mesurament 
i llibres de biologia i botànica. 
Taller de bicicletes per 
a dur a terme activitats 
pràctiques de muntatge, 
desmuntatge, reparació i 
estudi de la física d’aquesta 
màquina simple, però clau 
per a canviar els costums 

de mobilitat urbana. Taller 
de música amb instruments 
musicals, partitures, equips 
d’enregistrament i àudio. 
Taller de llenguatge en la 
biblioteca que permeta 
llegir i escriure […] Taller 
d’art, molt ben il·luminat, 
amb colors, pinzells, argila, 
forn de ceràmica i materials 
reciclats per a construir i 
inventar. Taller de fusteria 
amb utensilis i material per 
a la realització de mobles 
per a equipar els diferents 
espais. Hort, un laboratori 
científic a l’aire lliure amb 
un cobert per a guardar els 
instruments necessaris per 
a treballar-lo, conéixer-lo 

i estudiar-lo. El laboratori 
o taller de matemàtiques, 
el de geografia, el 
d’idiomes. La cuina, un 
altre laboratori científic 
per a la transformació 
de la matèria primera en 
plats per a l’alimentació i la 
conservació de la fruita en 
melmelada. El gimnàs per a 
realitzar activitats físiques i 
ballar. El teatre per a assajar 
espectacles i veure pel·lícules 
o documentals, però també 
per als assajos de ball, del cor 
o de l’orquestra escolar.

Francesco Tonucci: Per què la 
infància.

Finestra oberta

Són moltes les formes 
d’obertura de l’aula. Mariano 
Fernández Enguita, en la 
seua obra Más escuela 
y menos aula (2018: 144), 
para atenció, entre altres 
formes, a l’aprenentatge 
basat en projectes (abp o 
pbl): “L’aprenentatge basat 
en projectes, potser la 
forma més popular, trenca 
amb el formalisme dels 
programes d’estudi i la divisió 
en assignatures, encara 
que requerisca el recurs a 
diverses competències i a 

coneixements disciplinaris; 
desplaça a l’alumne la tasca 
de buscar, valorar, seleccionar 
i analitzar la informació; 
busca un resultat, que no 
té per què ser una solució 
única; en general, es basa en 
un treball en equip; desplaça 
el professor a una funció 
de guia i suport, i s’obri a 
la utilització de qualssevol 
recursos d’aprenentatge. 
Les seues arrels s’endinsen 
lluny, particularment en John 
Dewey i la seua defensa de 
l’aprenentatge en l’acció 

(learning by doing) (Dewey, 
1897) i en el constructivisme 
de Piaget, Vigotsky i Bruner, 
però la seua formulació més 
expressa va ser inicialment 
obra de W. H. Kilpatrick (1918) i 
recentment s’ha vist impulsat 
per les possibilitats d’accés a 
la informació obertes per la 
tecnologia digital. Exemples 
d’àmplies pràctiques d’abp 
són la Think Global School, 
el grup d’escoles charter 
(concertades) High Tech 
High o la xarxa pública basca 
Amara Berri.” 

Alguns exemples
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Com s’apuntava al principi d’aquest mie, no hi ha receptes concretes 
per a abordar la innovació educativa o pedagògica, tot i que hi ha uns 
certs criteris que poden observar-se de cara a fomentar-la o facilitar-la, 
com ara incentivar la col·laboració, l’aprenentatge entre parells, inclòs 
l’aprenentatge internacional entre parells, i que es necessita convertir les 
escoles i instituts en organitzacions d’aprenentatge. 

A continuació, l’esquema que es presenta tracta de sintetitzar en quatre 
passos bàsics com pot enfocar-se el procés d’innovació i canvi a escala 
de centre. L’ordre no ha de ser necessàriament el descrit, per exemple, 
perfectament pot donar-se el cas que siga l’avaluació o detecció de 
necessitats la que estimule la formació que donarà pas a la consolidació 
d’equips (pràctics reflexius) d’innovació.Aprendre fent: 

el procés d innovar 

8

El camí que seguisc 
és el camí de retorn cap al futur.

John Berger

S’aprén a innovar innovant, és a dir, assajant, provant, 
experimentant, compartint preguntes i descobrint respostes.

Detecció, creació i 
consolidació d’equips 

d’innovació

Avaluació i detecció 
de necessitats 

Planificació i execució 
de respostes 
innovadores 

Seguiment i avaluació 
dels processos i 

projectes d’innovació

Figura: Metodologia i procés de la innovació pedagògica
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1. Detecció, creació i consolidació d’equips d’innovació
La unitat bàsica per a la innovació pedagògica en els centres educatius 
és l’equip d’investigació/innovació que preferiblement inclou la direcció 
del centre. És un grup de docents que detecta i comparteix un diagnòstic 
i unes inquietuds respecte a com abordar una problemàtica o repte més 
o menys concret. Sovint la formació específica anterior al sorgiment o 
durant la consolidació del grup o equip juga un paper fonamental en la 
visió que el grup comparteix entorn del camí que es prendrà. Aquests 
equips no són compartiments estancs, sinó que, més aïna al contrari, 
pretenen incorporar més famílies en aquest procés o dinàmica.

El concurs de l’equip directiu és fonamental, ja que té la iniciativa i ocupa 
una posició central en l’elaboració del projecte educatiu de centre (pec) i 
el pla d’actuació per a la millora (pam), incloent-hi l’avaluació i diagnòstic, 
així com la formació en el centre. En aquest sentit, la flexibilitat vertical i 
horitzontal, la redistribució de les setmanes no lectives de manera més 
intercalada al llarg del curs escolar, permet una millor i més efectiva 
organització dels equips humans dels centres de cara a la coordinació i a 
l’aprofitament de la formació.

En un àmbit superior, la vinculació de centres en iniciatives compartides 
com les escoles democràtiques o Success for All, especialment quan es 
vinculen també a grups d’investigació universitaris, permet crear sinergies 
a més de presentar oportunitats concretes per a l’aprenentatge i la 
innovació per imitació.

En aquest sentit, una xarxa dinàmica de centres de referència (idealment 
vinculats a un observatori d’innovació educativa) pot suposar certament un 
revulsiu per al canvi, i ajudar a donar visibilitat i a difondre bones pràctiques 
i iniciatives innovadores en la comunitat de pràctica docent. Ací, la 
densitat de la xarxa està en la base d’un sistema d’aprenentatge fortament 
connectat amb la idea dels entorns d’aprenentatge innovadors (ocde, 2017).

2. Avaluació i detecció de necessitats 
La detecció de necessitats i l’avaluació de la situació de partida són 
clau per a un bon diagnòstic i són en moltes ocasions el principal motor 
del canvi. A vegades la detecció està motivada des de l’exterior (per 
exemple, per la inspecció educativa) i a vegades és interna al centre i sol 
requerir una anàlisi tipus dafo. Aquesta avaluació també pot provocar 
una demanda de formació via la identificació de llacunes que al seu torn 
generen una consolidació del grup o equip d’innovació/investigació.

3. Planificació i execució de respostes innovadores 
Només quan es compta amb un equip i un diagnòstic es pot traçar un pla 
d’acció que permeta abordar la problemàtica o repte identificat amb un 
calendari, organigrama de tasques, detall del protocol d’intervenció, etc. 
L’execució de la resposta innovadora pot preveure de nou la formació si 
s’ha detectat com una limitació en el diagnòstic.

4. Seguiment i avaluació dels processos i projectes d’innovació
Qualsevol actuació educativa, i per descomptat la innovació, ha de 
portar associats mecanismes de seguiment i avaluació dels processos 
i projectes d’innovació. D’aquesta manera podrem comprovar que 
aconseguim l’efecte previst, que la millora en la situació de partida 
compensa la inversió i que els possibles efectes no previstos, si n’hi 
haguera, no recomanen la tornada a la situació de partida o demanden 
un replantejament de la proposta o pla d’acció. Sovint és complicat 
en educació aïllar els factors que poden influir en el diagnòstic 
preintervenció i postintervenció, per la qual cosa, en la mesura que siga 
possible, és interessant tindre en compte dissenys quasiexperimentals o 
experimentals per a obtindre avaluacions més robustes.
Segons el document “Measuring Innovation in Education 2019” (Vincent-

Lancrin, S., et al., 2019: 32), els principals impulsors de la innovació i la 
millora en l’educació són els següents:
→ Recursos humans: les habilitats i l’obertura a la innovació dels actors 

del sector educatiu, en particular els docents, són aspectes clau d’un 
bon ecosistema d’innovació.

→ Organitzacions d’aprenentatge: la innovació i la millora estan fortament 
relacionades amb la forma en què s’organitza el treball i si els centres 
educatius i els professionals poden absorbir i generar un millor 
coneixement i pràctica.

→ Tecnologia: l’aplicació de tecnologies de propòsit general al sector 
educatiu, i en particular de les tecnologies digitals, és clau per a 
la innovació i la millora. En particular, el desenvolupament i l’ús de 
sistemes d’informació longitudinals (i les seues big data) són promeses 
clau per a innovar en el sector educatiu.

Les actuacions en el terreny de la innovació educativa seran més 
riques com més connexió tinguen amb el territori i amb l’entorn de 
pertinença més pròxim: districte o barri, ciutat, municipi, comarca.
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→ Regulació i organització del sistema: la innovació i la millora només 
prosperen quan es poden implementar bones idees i no estan ocultes 
per regulacions massa adverses al risc en el pla d’estudis, l’avaluació, 
etc. També depén de l’esperit emprenedor dels actors, dels incentius i 
de disponibilitat de fons per a la innovació educativa.

→ Investigació educativa: la inversió i l’ús de la investigació i l’avaluació 
són elements clau en un ecosistema d’innovació educativa.

→ Desenvolupament educatiu: com en altres sectors, l’educatiu ha de 
desenvolupar eines, organitzacions i processos innovadors per a 
millorar i canviar les pràctiques en el sector educatiu.

Un exemple d’innovació 
educativa i de la salut el 
trobem en el projecte shastu 
que va implicar els centres 
educatius de Silla. L’objectiu 
fonamental d’aquest projecte 
és reconéixer la influència 
del son i del descans, o, més 
concretament, del seu dèficit, 
en l’estat emocional i físic de 
l’estudiant, així com en la seua 
capacitat d’aprenentatge. Es 
tracta d’un projecte innovador 
que naix d’una necessitat 
detectada per l’escassetat 
d’estudis i d’informació al 
voltant del son.
L’objectiu era complex: 
esbrinar quins eren els 
millors moments del dia 
per a afrontar l’execució de 
tasques que depenen de 
les habilitats cognitives o 
físiques que es mobilitzen. 
Per a això es va recórrer a 
la formació al professorat a 
través del cefire, així com a la 
formació als pares i mares, i 
se’ls va involucrar en accions 
de formació i conscienciació 
en higiene del son amb 
resultats demostrats. Podeu 
saber-ne més en Enllaç ↗

Un altre exemple, aquesta 
vegada relacionat amb la 
salut i la sostenibilitat dels 
desplaçaments a l’escola, 
és el projecte geomove 
d’investigació-acció en 
seguretat viària, en el qual 
es van emprar innovadores 
tècniques de geolocalització 
a través d’Internet per a 
aconseguir relacionar dades 
sobre el desplaçament i 
comportament de l’alumnat i 
professorat pels vials amb la 
seua localització, mitjançant 
enquestes geolocalitzades 
que recopilen dades de 
mitjans de transport i de 
comportaments en els 
desplaçaments des dels 
domicilis dels alumnes 
i els professors als seus 
respectius centres 
d’ensenyament. Podeu saber-
ne més en Enllaç ↗

En un altre ordre de coses, 
un exemple que posa en 
relació l’art i la innovació —
una relació que ha explorat 
àmpliament, entre altres, 
María Acaso (2017)— és el 
que du a terme Salvador 
Ferrer al cra Riu Vernissa, 
que ha sigut reconegut en 
2018 amb el premi Joan 
Profitós d’assaig pedagògic. 
Durant deu anys, Ferrer i la 
resta de l’equip docent van 
idear introduir l’art com a 
eina pedagògica integral 
en aules d’Infantil i Primària 
a la localitat de Benicolet, 
irradiant a la resta de la Vall 
d’Albaida. La seua estimulant 
experiència ha sigut recollida 
en un llibre del qual és autor 
(Ferrer, 2018), amb el títol Art i 
Pedagogia: Enllaç ↗

Alguns exemples

Educar és el mateix
que posar un motor a una barca...
cal mesurar, pesar, equilibrar...
... i posar tot en marxa.
Però per a això,
hom ha de portar en l’ànima
una mica de marí...
una mica de pirata...
una mica de poeta...
i un quilo i mig de paciència
concentrada.

Fermín Gaínza

Finestra oberta

Per a continuar llegint

Acaso, María (2017). Art 
Thinking. Cómo el arte puede 
transformar la educación. 
Barcelona: Paidós.

Díez Navarro, Mari Carmen 
(2008): Mi escuela sabe a 
naranja. Estar y ser en la 
escuela infantil. Barcelona: 
Graó.

Ferrer Alemany, Salvador 
(2019): Art i Pedagogia. 
Pràctiques i reflexions a 
l’escola de Benicolet [CRA Riu 
Vernissa]. València: Institut 
d’Estudis de la Vall d’Albaida, 
Ajuntament de Benicolet, 
Centre Estudis Comarcals 
Alfons el Vell. 

oecd (2017): The oecd 
Handbook for Innovative 
Learning Environments. París: 
OECD, Publishing.

Vincent-Lancrin, S., et al. 
(2019): Measuring Innovation 
in Education 2019: What Has 
Changed in the Classroom? 
París: Educational Research 
and Innovation, oecd 
Publishing: Enllaç ↗

Es poden trobar molts 
exemples actuals en la pàgina 
web de la Fundació Bofill, que 
des de fa anys du a terme 
una interessant tasca de 
producció i difusió d’estudis 
i experiències educatives 
innovadores: Enllaç ↗

En l’àmbit de l’educació 
terciària, la Universitat 
de València compta amb 
l’Institut de Creativitat i 
Innovacions Educatives, 
que promou tota mena 
d’iniciatives per a posar en 
diàleg l’educació amb la 
creativitat i la innovació: 
Enllaç ↗

http://shastu.org/
http://cartolab.udc.es/geomove/
https://ojs.uv.es/index.php/RASE/article/view/15850/14293
https://www.oecd-ilibrary.org/education/measuring-innovation-in-education-2019_9789264311671-en
https://fundaciobofill.cat/
https://www.uv.es/uvweb/instituto-creatividad-innovaciones-educativas/es/instituto-universitario-creatividad-innovaciones-educativas-iucie-1285894011319.html
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El mapa i el territori: 
fem camí caminant

9

El mapa no és el territori.
Ludwig Wittgenstein

9.1. El valor de l’experiència
El futur que va anunciar Carbonell en Pedagogías del siglo XX ja ha arribat: 
ara és el nostre present. Per això, el mateix autor va publicar després 
un llibre titulat Pedagogías del siglo XXI: alternativas para la innovación 
educativa (Carbonell, 2015), en el qual parava atenció no tant a autors, 
com va fer en l’obra anterior, sinó a entorns i experiències d’aprenentatge 
que estan implantant-se amb força en les institucions educatives. Entre 
altres experiències, Carbonell selecciona l’aprenentatge-servei, les ciutats 
educatives o educadores, l’educació no formal, el banc de coneixements... 
Bona part de les innovacions educatives, fins i tot amb precedents en el 
segle passat, s’emmarquen i es consoliden en el panorama de pedagogies 
crítiques del segle xxi, que s’enfronten a moments d’incertesa i de cruïlla. 

La innovació és l’ocasió per a promoure la creació de l’acció (Joas, 2013) i 
la cerca creativa d’alternatives. La innovació és la manera d’abordar el nou 
amb el nou (sense ignorar el que en el seu moment, al seu torn, va ser nou 
i ara ja no ho és) en situacions concretes i en entorns d’aprenentatge que 
envolten el centre educatiu. 

Per això, les experiències d’innovació educativa no es poden dur a 
terme en abstracte, sinó que requereixen una actuació territorial. Els 
centres educatius —als quals ja podem considerar els protagonistes de 
la innovació— no duen a terme la seua acció pedagògica en abstracte, 
sinó en contextos socials reals. Per això, les actuacions en el terreny de la 
innovació educativa seran més riques com més connexió tinguen amb el 
territori i amb l’entorn de pertinença més pròxim: districte o barri, ciutat, 
municipi, comarca.

El paper dels cefire ací és fonamental, ja que compleixen almenys una 
triple funció:
a) Dinamitzar, estimular, secundar i assessorar els processos d’innovació i 

investigació que duen a terme els centres educatius en els seus territoris.
b) Validar (fer valdre) i reconéixer les experiències educatives 

protagonitzades pel professorat i els centres educatius.
c) Fer de pont i d’interlocució entre les pràctiques docents (incloent-

hi les pràctiques d’innovació) i les polítiques educatives (és a dir, 
l’Administració autonòmica en aquest cas).

La mateixa configuració territorial i descentralitzada dels cefire reflecteix 
la importància de la innovació arrelada en els seus contextos locals de 
pertinença.
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9.2. Algunes propostes per a prosseguir el viatge de la innovació educativa
Si apel·lem a metàfores expressives, la innovació educativa és una 
aventura (Carbonell, 2006, 2015) que es va iniciar a finals del segle XIX 
(Viñao Frago, 1990) a la recerca del tresor que amaga l’educació (Delors, 
1996) i que prossegueix en el XXI aspirant a una pedagogia d’altura 
(Romera, 2019). Per a emprendre aquesta aventura, aquest viatge, cal un 
compromís individual i col·lectiu, així com coneixement i imaginació per a 
elaborar i compartir projectes comuns. Necessitem alliberar les energies 
creatives de l’acció. Des de la imaginació sociològica, suggerim algunes 
propostes per a prosseguir el viatge de la innovació educativa. 

Són quatre anotacions la funció de les quals és suggerir o inspirar alguns 
elements que podrien contribuir a reforçar la importància de la innovació 
educativa, però aquestes idees no n’exclouen unes altres que puguen anar 
sorgint a partir de l’experiència acumulada i, sobretot, a partir de l’impuls i 
de les necessitats detectades pels mateixos docents.

a) Cap a un observatori de la innovació: es tracta de posar en marxa 
un observatori d’innovació educativa que puga localitzar, registrar 
i connectar aquelles pràctiques innovadores que es duen a terme 
a la Comunitat Valenciana. De fet, la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport ja ha posat les bases d’aquest observatori amb la 
geolocalització dels projectes d’investigació i innovació educativa en 
centres educatius de la Comunitat Valenciana: Enllaç ↗

Es tractaria d’enriquir aquesta valuosa informació a través d’una pàgina 
web amb una breu descripció dels projectes, les pràctiques i les 
experiències innovadores que, a més, poguera dinamitzar el contacte 
entre els diferents centres, per tal de fer visible una autèntica xarxa 
de centres creatius. Alguns dels exemples que s’han anat posant en 
els diferents apartats d’aquest Marc d’innovació educativa són una 
mostra d’aquestes experiències. Precisament, l’observatori podria 
recollir, sistematitzar i actualitzar de manera dinàmica moltes més 
experiències innovadores en curs.

b) Cap a un fòrum virtual de coneixement i experiències: vinculat a 
l’observatori esmentat, o independentment d’aquest, es pot iniciar 
un fòrum virtual —per exemple, mitjançant un blog— en què el 
professorat puga dur a terme un intercanvi de suggeriments, 
coneixement i experiències sobre les innovacions educatives. Ja 
comptem amb iniciatives similars que estan en marxa des de fa 
anys amb resultats certament notables, com s’apunta en la secció a 
continuació d’alguns exemples.

c) Cap a un passaport de la innovació educativa: és important reconéixer 
institucionalment el valor de la innovació i, per tant, validar-la i 
acreditar-la formalment com a part d’un procés formatiu dels docents 
en exercici. Aquesta formació contínua va configurant un itinerari 
professional, dins del viatge educatiu, basat en valuoses experiències 
generades, compartides i viscudes.

 
De la mateixa manera que quan viatgem travessant les nostres 
fronteres tenim un passaport que certifica el nostre pas pels llocs 
que hem visitat o en els quals hem habitat, quan duem a terme 
processos d’innovació també travessem fronteres (del coneixement) i 
vivim o generem ocasions d’aprenentatge (experiències) que podrien 
ser reconegudes institucionalment en una mena de passaport de 
la innovació educativa, que supose un incentiu per a estimular la 
implicació en noves innovacions i investigacions, en nous processos 
de canvi educatiu.

 
El passaport de la innovació s’inspira en els anomenats passaports 
d’aprenentatge, en què des d’un determinat territori s’anima a la 
participació en projectes innovadors que són reconeguts perquè 
catalitzen i connecten la seua potència educativa com a territori o 
comarca educativa.

d) Cap a unes pràctiques innovadores en la formació inicial dels futurs 
docents: la universitat també pot contribuir a posar en valor la 
innovació educativa des de la formació inicial dels docents. Per a això, 
a més d’incorporar en el seu programa educatiu elements de reflexió 
pedagògica sobre la innovació educativa, pot almenys fer el següent:

a) Entrar en diàleg amb centres educatius que duen a terme projectes 
innovadors, especialment amb aquells centres reconeguts com a 
centres de referència, per a enriquir-se de les seues experiències, 

Continueu comptant amb mi per a la construcció 
d’una política educacional, d’una escola amb una 
altra “cara” més alegre, fraterna i democràtica.

Paulo Freire: Manifiesto de quien, saliendo, se queda

http://ceice.gva.es/documents/161862987/168184587/Presentaci%C3%B3_Mapa-PIIE.pdf/eff8fc7f-f8d9-48cd-beea-20912a92b108
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i per a tindre’ls en compte com a criteri de preferència per a les 
pràctiques de l’estudiantat dels graus en Mestre/a en Educació 
Infantil i en Educació Primària i per a les pràctiques del màster 
universitari en Professorat de Secundària.

b) Incorporar en la guia docent del pràcticum de Magisteri, de manera 
específica o transversal, la necessitat de detectar i experimentar 
projectes innovadors en els centres educatius en els quals 
l’estudiantat fa les seues pràctiques formatives, i que aquests 
queden recollits també en els informes que han de realitzar els 
estudiants al final del seu període de pràctiques;

c) Incentivar la realització de treballs de fi de grau (tfg) o treballs de 
fi de màster (tfg) amb temàtiques directament relacionades amb 
processos d’innovació educativa. 

a) Alguns exemples 
d’observatoris d’innovació 
educativa:

→ Observatoris d’innovació 
educativa d’àmbit 
llatinoamericà: Enllaç ↗

→ Observatori Tecnològic. 
Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport: Enllaç ↗

b) La gestió de la innovació 
pel Ministeri d’Educació 
i per la universitat 
(Universitat de València):

→ Ministeri de Ciència, 
Innovació i Universitats: 
Enllaç ↗

→ Servei de Formació 
Permanent i Innovació 
Educativa (sfpie) de la 
Universitat de València: 
Enllaç ↗

c) Una iniciativa internacional 
des de les ciències socials 
vinculada amb els mrp:
Geoforo: “El fòrum 
iberoamericà sobre 
educació, geografia i 
societat és un espai 
d’intercanvi d’opinions 
i arguments sobre 
l’ensenyament formal, 
no formal i informal 
dels diferents àmbits 
educatius als països 
iberoamericans. Des de 

fa algun temps un grup 
de docents, especialment 
universitaris, hem estat 
comparant els problemes 
que hi ha en la pràctica 
de les aules escolars. 
Ara es tracta d’oferir ací 
alguns resultats i, sobretot, 
d’estimular altres persones 
a reflexionar críticament 
sobre l’ensenyament 
dels problemes socials i 
ambientals”. Enllaç ↗

Alguns exemples

Desconfía de aquellos que te enseñan
listas de nombres, fórmulas y fechas
y que siempre repiten modelos de cultura
que son la triste herencia que aborreces.

No aprendas sólo cosas, piensa en ellas
y construye a tu antojo situaciones e imágenes
que rompan la barrera que aseguran existe
entre la realidad y la utopía.

Vive en un mundo cóncavo y vacío;
juzga cómo sería una selva quemada;
detén el oleaje en las rompientes;
tiñe de rojo el mar;
sigue a unas paralelas hasta que te devuelvan al punto de partida;
coloca al horizonte en vertical;
haz aullar a un desierto;
familiarízate con la locura…

Después sal a la calle y observa:
es la mejor escuela de tu vida.

José Agustín Goytisolo

Finestra oberta

Per a continuar llegint

Acaso, María i Manzanera, 
Paloma (coord.) (2015): Esto 
no es una clase. Investigando 
la educación disruptiva 
en contextos educativos 
formales. Madrid, Barcelona: 
Fundación Telefónica/Ariel.

Beltrán Llavador, José 
i Venegas, Mar (coord.) 
(2020): Educar en época de 
confinamiento. La tarea de 
renovar un mundo común. 
Revista de Sociología de la 
Educación, vol.13, núm. 2, 
especial covid-19. Enllaç ↗

Carbonell Sebarroja, Jaume 
(2006): La aventura de 
innovar. El cambio en la 
escuela. Madrid: Morata.

Carbonell Sebarroja, Jaume 
(2015): Pedagogías del siglo 
XXI. Barcelona: Octaedro.

Delors, Jacques (pres.) (1996): 
La educación encierra un 
tesoro. Madrid: Santillana-
unesco. 

Romera, Mar (2019): La 
escuela que quiero. En 
busca del sentido común: 
pedagogía de altura contada 
desde el suelo. Madrid: 
Destino.

https://elc.blogs.uoc.edu/colaboracion-entre-observatorios-de-innovacion-educativa-de-ambito-iberoamericano/
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/
https://www.ciencia.gob.es/
https://www.uv.es/uvweb/centre-formacio-qualitat-manuel-sanchis-guarner/ca/formacio/sfpie/qui-som-1285909559439.html
http://geoforo.blogspot.com/
https://ojs.uv.es/index.php/RASE/issue/view/1191
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10

Un decàleg 
per a la innovació 

educativa

La innovació educativa crea un cercle càlid de cooperació 
i un cercle virtuós de compromís per la millora educativa.

Singular

Rellevant

Transferible

Sostenible

Avaluable

Transformadora

Creativa

Participativa

Inclusiva

Democràtica
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L’autèntica innovació educativa ha de ser singular. 
Una resposta proactiva a necessitats educatives que 

sorgeixen en contextos específics. Una innovació 
singular no pot ser “la innovació”, sinó “aquesta 

innovació”, l’expressió d’una experiència concreta.

La innovació educativa ha de 
ser rellevant. Ha d’introduir canvis 

significatius en el centre que irradien, a 
més, en l’entorn, i que mostren la seua 

capacitat d’influència pedagògica i social.

La innovació educativa ha de ser transferible. 
El dret universal a l’educació ens compel·leix 
a fer-la un bé comú. La comunitat educativa, 

cada vegada més, articula xarxes per a 
conéixer, col·laborar i compartir.

La innovació educativa ha de ser sostenible. 
La innovació ha de ser pensada i desenvolupada 

segons un ús responsable dels recursos i un 
model social més conscient de les nostres 
responsabilitats socials davant de l’entorn. 

La innovació educativa ha de ser avaluable. 
El que es viu és valorat i és valorable, és a 
dir, susceptible de ser sotmés a judicis de 
valor fonamentats per a esbrinar què és el 

que paga la pena en educació.

La innovació educativa ha de ser transformadora. Ha 
de ser capaç de generar ocasions d’aprenentatge. 

Docents i estudiants ens convertim en exploradors de 
la realitat social, i ens aventurem en el descobriment 

del desconegut i en la creació d’una cosa nova.

Tota innovació educativa ha de ser creativa. 
La innovació només pot produir-se en 

escoles creatives, que són l’expressió més 
clara de la creativitat de l’acció educativa.

La innovació educativa ha de ser participativa. 
Una escola participativa és la que fomenta 

el treball en equip, a través de projectes 
compartits i de processos deliberatius.

La innovació educativa ha de ser inclusiva. 
Una educació inclusiva és la que considera la 
diversitat com una oportunitat per a enriquir 
l’aprenentatge comú basat en el respecte a 

l’altre. La diversitat és una condició necessària 
per a l’existència de societats democràtiques.

La innovació educativa ha de ser democràtica. 
Educació i democràcia són indissociables. Les 

escoles democràtiques són aquelles que procuren 
la igualtat d’oportunitats i la finalitat de les quals és 

la formació d’una ciutadania crítica i responsable 
per a societats més justes i solidàries.

Singular

Democràtica

Avaluable
Participativa

Transformadora
Creativa

Rellevant

Transferible

Inclusiva
SostenibleInnovació Educativa




