
El filòsof Michel Foucault diu que els seus llibres són petites caixes 
d’eines, que si la gent vol obrir-les pot fer-ne servir una frase, una 
idea, una anàlisi, com un tornavís o una palanca per curtcircuitar, 
desqualificar o trencar sistemes de poder.

➡ Eines enteses com a maneres de pensar, organitzar i fer.  
➡ Eines de les quals podem agafar les que necessitem a fi de contribuir al fet 

que la nostra comunitat educativa sigui una institució que aprèn.  
➡ Eines que podem adaptar, transformar, recrear, ampliar i fer-les nostres en 

funció de les realitats que tenim a cada centre.  
➡ Eines que ens poden ajudar a continuar pensant en el projecte de vida de 

centre que volem desenvolupar per oferir experiències educatives que 
possibilitin que tothom trobi el seu lloc per aprendre. 

➡ Eines, en definitiva, que ens permetin veure la situació d'excepcionalitat 
com una oportunitat per construir una educació millor per a tothom.

Sense tenir la pretensió de què parla Foucault, aquest document convida a fer-lo servir com una caixa d’eines. 

Parteix de l’experiència acumulada de la Xarxa Cb, i també de les converses que hem mantingut al voltant de les 

experiències compartides en aquest període excepcional que hem viscut a escoles i instituts.

Us compartim, doncs, aquestes eines en forma d’algunes idees que poden ajudar a la reflexió pedagògica 

per repensar, reforçar i definir les prioritats per al curs vinent.

L’escola que volem
Idees de la Xarxa Cb per repensar el projecte de centre
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Creem espais de participació real dels alumnes a les aules i als centres perquè trobin 
resposta al que els preocupa i prenguin decisions i que fomentin la cooperació, la 
solidaritat, el sentiment de pertinença a l’escola i la vivència democràtica.

Revisem els objectius educatius per plantejar aprenentatges que impliquin 
l'aprenent, globalitzats al màxim per ajudar els alumnes a comprendre el món d'una 
manera holística i profunda i que els permetin actuar-hi. Plantegem aprenentatges 
problematitzats per potenciar el diàleg, el debat, el pensament crític i la controvèrsia 
amb un sentit constructiu i ètic.

Aprenguem a col·laborar i col·laborem per adquirir aprenentatges i consolidar 
estructures d’aprenentatge cooperatiu entre l’alumnat, tant en espais presencials 
com virtuals. Els i les alumnes poden aprendre entre ells i elles i ensenyar-se 
mútuament.

Capacitem els i les alumnes i els i les docents per usar les tecnologies al servei de 
l'aprenentatge, de manera que facilitin l'organització i la planificació personal, la 
participació, la comunicació i la cooperació entre iguals, i rebre i donar feedback.
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La participació real de l’alumnat. 

Aprenentatges amb sentit: motivadors, capacitadors, contextualitzats i integrats. 

Aprendre de i amb els altres. 

Ús de les tecnologies per aprendre i col·laborar.

Eduquem en competències transversals com l'autonomia, la iniciativa i la creativitat 
personal, el pensament crític, la capacitat d’autoorganització (en el temps i en l’espai), 
d’emprendre projectes i recerques, de prendre decisions raonades, d’aprendre a 
aprendre i d’autoregular-se. 

Foment de l’autonomia i la iniciativa personal. 
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Posem l'avaluació al centre de l'aprenentatge i consolidem estratègies que permetin 
passar el poder de l'avaluació als aprenents per compartir allò que s’espera que 
aprenguin i per donar-los feedback que els ajudi a avançar en la qualitat dels seus 
sabers i produccions, tot promovent l’autoregulació. 

Avaluar és aprendre. 



Potenciem les tutories personalitzades que permetin als i a les docents fer un 
acompanyament integral dels infants i dels nois i noies, mantenir-hi vincles i 
converses i tenir-ne una visió completa. Tot docent és tutor o tutora i alhora l’acció 
tutorial és responsabilitat de tot l’equip docent.

Revisem el valor i l’espai que es dona a l’educació artística i a l’educació física, 
perquè es puguin produir aprenentatges relacionats amb el gaudi estètic, la 
creativitat, la cura del cos i la salut, i l’expressió a partir del cos, el joc, el moviment i 
les arts.

Proporcionem entorns flexibles i heterogenis, que parteixin de les necessitats, els 
interessos i els recursos personals dels aprenents i proposin itineraris com més  
personalitzats millor. Posem l’organització escolar al servei de l'aprenentatge. 
Prenem les decisions sobre l'ús dels espais i dels temps, de la tecnologia o, fins i 
tot, del mobiliari de les aules pensant en els objectius d'aprenentatge dels i les 
alumnes.
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Acompanyament personalitzat. 

El valor de l’educació física i artística. 

Organització escolar inclusiva i organitzada.

Expandim el rol del i la docent més enllà de la seva especialitat: tot docent és, sobretot, 
educador. Organitzem escenaris de cooperació entre alumnes, promoguem un clima 
positiu, i despertem i sostinguem l'interès i la motivació, tot mantenint altes 
expectatives d'èxit.

El docent com a educador i educadora. 
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Eduquem en la dimensió humana de les cures i en la gestió emocional i la resiliència, 
des d’un enfocament no sexista. Eduquem en la interdependència positiva.

Construim una escola en què les famílies, des de la diversitat, puguin col·laborar 
per construir la idea d'escola, que sentin que la seva veu és escoltada i tinguda en 
compte, que s’hi sentin implicades, vinculades i puguin participar-hi.

La dimensió humana de les cures. 

Una escola amiga de les famílies. 



Promocionem una escola amb una mirada de 360º cap al seu entorn natural, 
social, cultural i de lleure, en què tots els agents treballin conjuntament amb la 
comunitat educativa i els múltiples espais esdevinguin espais educatius, que els i 
les alumnes puguin aprendre i participar responsablement en el seu entorn. 
Donem continuïtat i coherència als espais educatius dins i fora del centre, i als 
formats presencials i virtuals, perquè responguin a la finalitat d'assolir 
aprenentatges amb sentit. Vinculem el que s’aprèn a l’escola i fora de l’escola.

Transitem des d’una visió de la certesa, en què tot està planificat d’antuvi, cap a 
un paradigma d’aprenentatge continu que augmenti la flexibilitat, la 
imaginació pedagògica i la capacitat d’adaptar-se a les situacions incertes.
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Una escola expandida. 

Pedagogia de la incertesa.

Ampliem les estructures internes col·laboratives, basades en lideratges compartits, 
horitzontalitat, presa de decisions col·legiada, compromís i aprenentatge docent entre 
iguals perquè esdevinguin espais pedagògics i professionalitzadors i que donin 
coherència i eficiència a les actuacions del centre. Potenciem la codocència.

L’escola que aprèn. 
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Fem que l’escola sigui un espai que ofereixi seguretat física i emocional, de 
manera que tothom se senti escoltat, acompanyat, respectat i estimat. Contagiem 
felicitat.

Mantinguem i alimentem les xarxes de col·laboració entre centres, com la Xarxa Cb, 
enteses com un espai generós d'intercanvi, de suport mutu i d’enriquiment i  
professionalització docent. Treballem en xarxa amb la comunitat educativa i amb 
entitats de l’entorn i teixim relacions amb les administracions basades en la confiança 
mútua.

L’escola, un espai de felicitat. 

Una escola en xarxa.
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“Eduquem per fer de la persona un ésser més lliure, 
més capaç, més autònom, més solidari i més feliç”

Miquel Soler i Roca

Jornada XarxaCB, 3 de juliol de 2020
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