
INNOVACIÓ D’ESCOLA 

La innovació és un pilar en l’àmbit de l’educació.  

L’equip docent participem en formacions i programes que 

implementem a les aules. 

 

PROGRAMA D’INNOVACIÓ 

PEDAGÒGICA STEAM.CAT 

“El programa d’innovació pedagògica STEAMcat consisteix en 

l’acompanyament dels centres mitjançant l’assessorament, la creació 

de la Comunitat STEAMcat, les formacions i els recursos. Aprofitant el 

lideratge distribuït del centre, les metodologies, perspectives i 

tecnologies adients a l’aula i el treball transversal del professorat, es 

fomenta el pensament crític de l’alumnat, es millora la percepció 

social de la ciència, per provocar un increment de la selecció d’estudis 

postobligatoris STEM per un canvi positiu de l’autopercepció dels 

alumnes en vers aquestes disciplines.” 

https://projectes.xtec.cat/steamcat/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://projectes.xtec.cat/steamcat/


PROGRAMA APRENDRE PER 

COOPERAR/COOPERAR PER 

APRENDRE (UVIC) 

 

“El Programa CA / AC (Cooperar per Aprendre / Aprendre a 

Cooperar) està format per un conjunt d’actuacions encaminades a 

ensenyar a l’alumnat a treballar en equip. 

Aquest programa es basa en l’aprenentatge cooperatiu: una forma 

d’estructurar l’activitat a l’aula en equips reduïts de treball, en els 

quals els estudiants s’ajuden els uns als altres a aprendre (...) 

Les actuacions que el Programa CA / AC proposa al professorat estan 

estructurades en tres àmbits d’intervenció: 

 “La cohesió de grup”. Conté actuacions per “preparar el 

terreny” i predisposar els alumnes a treballar en equip. 

 “El treball en equip com a recurs”. Conté maneres diferents 

d’estructurar el treball en equip dels alumnes, de manera que 

s’asseguri al màxim la participació equitativa de tots els 

membres d’un equip i la interacció simultània entre ells. 

 “El treball en equip com a contingut”. Conté les actuacions i les 

eines necessàries per ensenyar d’una forma sistemàtica als 

alumnes a treballar en equip. 

 

http://cife-ei-caac.com/ 

 

http://cife-ei-caac.com/


XARXA DE COMPETÈNCIES 

BÀSIQUES 

 

La Xarxa competències bàsiques (Xarxa CB) està formada per un 

equip de docents d’educació infantil i primària, i d’educació 

secundària que desenvolupen el treball per competències als seus 

centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de 

reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i 

comparteixen processos d'autoavaluació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://projectes.xtec.cat/xarxacb/ 

 

 

 

https://projectes.xtec.cat/xarxacb/


 

PROGRAMA ESCOLES VERDES 

 

 

El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar 

suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, 

incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que 

tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i 

valors de la sostenibilitat. 

 

I, per tant, es plantegen tres grans objectius: 

 Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la 

sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre 

(currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.). 

 Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat 

educativa en la millora del seu entorn. 

 Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns 

mateixos objectius. 

 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/edu

cacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escol

es_verdes/el_programa_escoles_verdes/els_contextos_dacci

o/ 

 

 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/el_programa_escoles_verdes/els_contextos_daccio/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/el_programa_escoles_verdes/els_contextos_daccio/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/el_programa_escoles_verdes/els_contextos_daccio/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/el_programa_escoles_verdes/els_contextos_daccio/


PROGRAMA TEI (tutoria entre iguals) 

 
“Programa de convivència per a la prevenció de la 

violència i l’assetjament escolar” 

 

Amb la implementació d’aquest programa busquem donar resposta i 

complementar totes les actuacions encaminades a la millora del clima 

i cohesió entre l’alumnat. 

 

Per que a l’escola sabem que un dels principals aprenentatges és 

saber conviure en comunitat  establint vincles, aprenent a 

gestionat el conflicte de manera positiva i  prenent com a base la 

tolerància zero a qualsevol tipus d’assetjament, violència.  

 

https://programatei.com/ 

 

 

https://programatei.com/

