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Innovació pedagògica
1 La innovació pedagògica
La innovació és un dels motors de progrés del sistema educatiu i un element important
per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació als reptes que l’evolució social
planteja.
Tota innovació pedagògica demana d’un procés planificat que incorpori tant l’avaluació
del procés com dels resultats i que tingui com objectiu la millora en la qualitat de
l’ensenyament i aprenentatge.
El procés d’innovació pedagògica és sobretot compromís, esforç, col·laboració i
reflexió. Si aquests elements es treballen de forma col·lectiva, tant a nivell intern de
centre com en relació amb l’entorn, es creen espais generadors de cultura i riquesa
intel·lectual.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, facilita el marc institucional estable i
adequat per a la millora sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu català. Els
articles 84 i 85 estableixen que cal afavorir que l'acció educativa es desenvolupi en un
marc que estimuli la innovació, consolidi les bones pràctiques i estableixi el marc
reglamentari per reconèixer els centres de referència educativa.
En aquesta mateixa línia, l’article 40 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres
educatius, estableix que la coordinació docent té entre d’altres finalitats la d’orientar
cap a la investigació i la innovació en el marc del pla de formació de centre i en la
formació permanent del personal docent.
L’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació
pedagògica, defineix la innovació pedagògica com un procés planificat de canvi i
renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l'evolució social, que condueix
a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la
resta de centres educatius. En l’article 2 d’aquesta Ordre s’estableixen les modalitats
d’innovació pedagògica:
●

●

●

Pràctiques educatives de referència: consisteixen en iniciatives dels professors
vinculades al projecte educatiu del centre, que evidencien la millora educativa, així
com els materials i recursos educatius elaborats pels professors, un cop han estat
implementats, i sempre que aportin millores per a d'aprenentatge.
Projectes d'innovació pedagògica: consisteixen en iniciatives d'un centre educatiu o
d'un grup de centres que formen part de manera explícita del projecte educatiu de
centre, que responen a objectius de millora educativa, prèviament fixats en un pla
d'acció, i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres
amb relació a les competències dels alumnes o a l’organització i la gestió.
Programes d'innovació: consisteixen en plans d'acció que el Departament
d'Ensenyament prioritza i impulsa i que tenen com a finalitat millorar els resultats
del sistema educatiu, adequant-lo al canvi i a l'evolució social. Amb la mateixa
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finalitat també s’hi inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el
Departament col·labora mitjançant acords o convenis.
Així mateix, l’article 4.4 de l’Ordre ENS/303/2015 preveu que els centres que obtinguin
el reconeixement d’innovació pedagògica podran ser considerats centres de referència
educativa en relació amb la formació inicial dels nous professors, tal com indica l’article
85 de la Llei 12/2009.
El Departament d'Ensenyament disposa del servei educatiu del Centre de Recursos
Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE), que
té com a finalitat impulsar la innovació pedagògica en els centres docents i donar
suport a les diverses modalitats d’innovació establertes per l’Ordre ENS/303/2015.
El curs 2016-2017 es farà pública la relació dels programes d’innovació pedagògica del
Departament d’Ensenyament i es determinarà el procediment que cal seguir per al
reconeixement de les diferents modalitats: línies prioritàries de la innovació
pedagògica, requisits, criteris i indicadors d’avaluació, etc. També s’orientarà els
centres en els projectes d’innovació mitjançant el suport al web de la XTEC, apartat
Innovació.

2 Normativa d'aplicació (innovació pedagògica)
●

●

●

●

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)
Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del
Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 1918, de 28.6.1994)
Ordre ENS/354/2014, de 5 de desembre, de creació del Centre de Recursos
Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (DOGC
núm. 6769, de 12.12.2014)
Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació
pedagògica (DOGC núm. 6966, de 30.09.2015)

Innovació pedagògica

4/4

