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Consensuar amb tot l’equip
docent del centre la línia
pedagògica a seguir (que això
no sigui només tasca de l'equip
directiu).
Establir uns objectius educatius,
tenint en compte el currículum.
Fer avaluació i coavaluació de
la tasca docent i discent.  
Empoderar al claustre tenint en
compte les potencialitats de
cada mestre.
Establir  espais de debat i  de
reflexió pedagògica, així com
de treball i coordinació fent
xarxa amb tot el claustre creant
comissions i grups impulsors.
Flexibilitzar l'horari dels mestres
de manera que puguin assistir a
altres centres per recollir bones  
pràctiques educatives (Turisme
Pedagògic) i poder-les
implementar a l'aula, adaptant-
les a la realitat del centre.

Com podem millorar el lideratge
pedagògic al centre?

Reflexió en centre



Sotmetent a debat i reflexió: si
la manera en la que treballem
és la millor, dedicació horària
de cada àrea, les metodologies
de treball, l’ús de les TIC,
l'avaluació, optimització dels
recursos humans.
Presa de decisions constants
que ens permeten realitzar
canvis pensant amb l’alumnat. 
Al tractar-se d'una ZER, tenir en
especial consideració el punt
de vista que aporten els
mestres itinerants i també
procurar que formin part del
punt de nexe entre les 3
escoles.
Compartir la informació
rellevant a través del drive, dels
grups impulsors, de les
comissions i de les reunions del
claustre.
Fomentar la formació continua
compartida dels docents del
claustre.

Com estem col·laborant i
aprenent junts en una nova
cultura docent?

Reflexió en centre



Avaluar contínuament aquelles
estratègies que fem servir i
adaptar-nos i canviar-les segons
si responen o no als objectius
establerts. els resultats. 
Tenir present que l’alumne és el
protagonista i s’ha de partir dels
seus interessos. 
Tenir en compte les opinions de
tots els docents. 
Estar sempre en constant
formació, innovació i
documentació. 
Diagnosticar les mancances de la
ZER i replantejar les
metodologies i/o activitats.
Participar en formacions que ens
ajudin a millorar aquestes
mancances.
Establir aliances amb entitats de
l'entorn que ens aportin noves
experiències i noves visions.
Establir grups de recerca
pedagògica dins del claustre.

Com fem de l’escola una
organització que aprèn i una
unitat de recerca?

Reflexió en centre



Què hem de fer que no fem:
Deixar de sentir pressió pel
currículum i les competències
bàsiques, per a així poder
donar una millor resposta a la
veu dels alumnes. 
Deixar de creure que podem
arribar a tot.
Vetllar per una bona
comunicació entre l’equip
docent i que aquelles
decisions que es prenguin es
duguin a terme, i un cop dutes
a terme avaluar-les entre tots.
Ser flexibles en la presa de
decisions, ja que l'escola és un
ens viu.
Prioritzar què és allò que
volem fer, quin canvi i portar-lo
a terme de manera fluïda i
assolint bé els aprenentatges.
Tenir més autoconfiança,
valorar més la nostra feina.

Què hem de deixar de fer:
Deixar de pressionar-nos i
implementar els canvis a mesura que
els veiem assumibles.

Què hem de fer que no fem i què
hem de deixar de fer?

Reflexió en centre


