
 

 

 
 

 
 
 
EINES PER AL CANVI. MENTORIES 
 

És un programa de formació i acompanyament de centres educatius de Barcelona per 
a la innovació educativa, desenvolupat a partir de la col·laboració del Consorci 
d’Educació amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE-UAB) i la Facultat de Ciències 
de l’Educació, ambdós de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La missió del 
programa és fer un acompanyament intensiu, amb la figura d’un mentor o mentora al 
centre, i, a més, generar xarxes tot respectant la intensitat en el canvi innovador i la 
participació en altres xarxes externes. 
 

 

 A QUI VA ADREÇAT  

 Centres públics 

 ETAPA 

 Infantil, primària i secundària 

 DURADA  

 3 cursos 

 
 
CONTEXT 
 
Molts dels centres educatius de la ciutat de Barcelona es plantegen la necessitat d’iniciar 
processos de transformació i millora educativa. Des del Consorci, es valora la conveniència 
d’impulsar i acompanyar en profunditat aquests processos transformadors. La intervenció 
constant i sostinguda d’una persona experta que dona eines, permet la reflexió i ajuda en la 
presa de decisions fa emergir aquelles potencialitats que el mateix centre té per millorar. 

Des del programa Eines per al Canvi, es considera que els principis per dirigir la innovació als 
centres escolars han de reunir aquestes característiques: 

• Estar al servei de l’equitat: procurar oportunitats reals d’aprenentatge per a tothom. 

• Estar amatent a aconseguir l’èxit educatiu per a tothom de manera inclusiva. 

• Treballar col·laborativament amb la base al territori: crear xarxes d’intercanvi que 
permetin als centres avançar i créixer junts amb els centres del territori. 
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• Ser un procés consensuat i liderat pels equips docents, que han de regular el procés de 
canvi combinant criteris de voluntat i de possibilitat. 

• Partir del capital educatiu existent: generar valor afegit, millora i optimització de moltes 
de les accions que ja es fan als centres i que són valuoses. 

• Ser un procés rigorós i exigent que s’avalua, es reajusta i es comunica. No es tracta 
d’una operació de màrqueting ni de maquillatge del centre. 

 
OBJECTIUS 
 

• Acompanyar el centre en el procés de millora o transformació. 
• Introduir en el centre la cultura de la millora permanent. 

 
A QUI VA ADREÇAT 
 

Centres públics d’infantil i primària i secundària de la ciutat de Barcelona. 

 
DURADA 
 

3 cursos per als centres participants 

 
DESCRIPCIÓ 
 

• El centre rep el suport d’un mentor o mentora que l’acompanya en el procés de millora i 
canvi, amb una dedicació horària aproximada d’aquesta persona de 5 hores setmanals 
durant el primer any. 

• Constitució d’un equip impulsor. 

• Preveure una estratègia de comunicació i difusió interna. 

• Col·laborar amb el mentor o mentora. 

• Incorporar a la documentació de gestió del centre (planificació anual, memòria, etc.) els 
acords organitzatius i curriculars relatius al programa Eines per al Canvi i els seus 
indicadors, l’avaluació i la previsió del seguiment. 

• Preveure els espais i el calendari de treball de la mentoria. 

 
FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
La que s’acordi entre el centre, el mentor o mentora i el CEB. 

 
QUÈ S’ESPERA 
 
S’espera que, en acabar el programa, aquest hagi contribuït a enfortir el centre educatiu en el 
procés de millora i transformació sistèmica, a partir de la presa de decisions operatives 
basades en la reflexió pedagògica. 
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CONTACTE 
 
Jordi Canelles 
jcanelles.ceb@gencat.cat 
93 5511000, ext. 6797 
 
 
 
 

 
 

 
Consorci d’Educació de Barcelona 
 

 
Institut de Ciències de l’Educació (ICE-UAB) 

 
Facultat de Ciències de l’Educació (UAB) 

 


