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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 a objectiu la millora en la qualitat de
l'ensenyament i aprenentatge, en el marc d'un sistema inclusiu i que garanteixi l'equitat.
El procés d'innovació pedagògica és sobretot compromís, esforç, col·laboració i
reflexió. Si aquests elements es treballen de forma col·lectiva, tant en àmbit intern del
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 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 del
centre, que responen a objectius de millora educativa, prèviament fixats en un pla
d'acció, i que aporten evidències del canvi que han 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-los als canvis i a l'evolució social.
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El Departament d'Ensenyament ha definit tres grans àmbits on es poden emmarcar les
modalitats d'innovació, els quals estan connectats entre si:
Àmbit 1
Preveu els processos de millora i renovació pel que fa al procés d'ensenyament i
d'aprenentatge que es produeix fonamentalment a l'aula i al centre educatiu, en
general.
En el moment social i temporal actual, la innovació a l'aula i al centre s'identifica amb
nous recursos, eines i pràctiques pedagògiques que s'adrecen a desenvolupar les
competències que els alumnes necessiten per al seu èxit personal, acadèmic i
professional.
En termes generals, aquestes pràctiques s'emmarquen en models pedagògics que
situen l'alumne com l'actor principal del seu aprenentatge i que atorguen, al professor o
professora, el rol de motor i guia de l'aprenentatge. Responen a aquest model les
metodologies d'aprenentatge integradores de caràcter vivencial i experimental que
afavoreixen el desenvolupament de les capacitats i competències dels alumnes.
Àmbit 2
Preveu els processos de millora d'innovació pedagògica relacionats amb l'organització i
la gestió educativa. Els elements essencials de tota organització són els objectius clars
i compartits, el compromís de les persones que la integren i la coordinació i planificació
de les activitats que s'han de dur a terme per assolir els objectius.
La coordinació i planificació d'un centre ha de vetllar perquè l'estructura organitzativa
estigui al servei del projecte educatiu. Un centre que treballa per millorar els
aprenentatges dels alumnes, tot cercant respostes als reptes educatius, necessita
utilitzar eficaçment els recursos que té a l'abast, tant els interns com els de l'entorn, i
cal que potenciï una cultura d'integració i d'estreta col·laboració entre l'equip de
docents, per poder donar respostes eficaces, imaginatives i flexibles davant els reptes
educatius i els esdeveniments.
Àmbit 3
Preveu els processos de millora d'innovació pedagògica que intervenen en la relació i
cooperació amb l'entorn. La innovació educativa vinculada a l'entorn s'inscriu en el
marc de la col·laboració entre la institució escolar, els museus, els ens locals, les
empreses, les entitats socioeducatives de la societat civil i altres centres educatius.
L'àmbit d'innovació propi d'aquest eix s'inscriu en l'establiment de sinergies amb les
famílies dels alumnes i altres agents de l'educació formal, no formal i informal.
El repte principal de les innovacions d'aquest eix és identificar les necessitats, les
situacions i els reptes d'aprenentatge del centre, i cercar recursos de l'entorn que ajudin
a donar respostes a aquestes necessitats. Aquest treball coordinat permet connectar
els recursos educatius de l'entorn amb les pràctiques d'aula i els objectius curriculars.
El Departament d'Ensenyament fomenta els àmbits prioritaris d'innovació pedagògica
mitjançant els programes d'innovació i l'obertura de convocatòries públiques
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periòdiques de reconeixement de les pràctiques educatives de referència i dels
projectes d'innovació pedagògica.
A partir de la definició de variables i dimensions que cal tenir en compte en totes les
modalitats d'innovació s'han establert uns criteris i requisits. S'entén per requisit, una
condició exigida o necessària per a la participació i la certificació. S'entén per criteri,
una norma per a la valoració en finalitzar el procés de millora i transformació.
Les convocatòries que es publiquin han d'incorporar els requisits de participació, els
criteris de valoració per a la selecció, els requisits de certificació i els criteris de
valoració per a la certificació.
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 educatius i donar
suport a les diverses modalitats d'innovació que s'estableixen a l'Ordre ENS/303/2015.
Els programes del Departament d'Ensenyament per al curs 2017-2018 es faran públics
a l'apartat d'Innovació al web de la XTEC.

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)
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