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Supòsit pràctic – Centres de recursos pedagògics 

(CRP) 
 

Ens ubiquem en un institut escola de la ciutat de Barcelona. 

 

El centre educatiu és de dues línies amb un nivell socioeconòmic mitjà-baix. L’institut escola 

és molt nou, només porta un curs escolar. Era una escola pública amb més de 10 anys d’his-

tòria i degut a l’augment de la població del municipi es va optar per fer un institut escola. 

 

Ens troben amb un 20% d’alumnat de diferents cultures i procedències. 

És un centre educatiu inclusiu on hi ha un SIEI (suport intensiu per a l’escolarització inclusiva) 

 

Durant molts anys el claustre de l’escola ha estat força estable, però en els darrers anys hi ha 

hagut noves incorporacions degut a jubilacions i a la incorporació progressiva de docents de 

la ESO. 

 

No és un centre demanat en primera opció per les famílies del barri i actualment presenta una 

disminució important de les preinscripcions. 

 

El claustre aprofitant que són institut escola  vol iniciar una transformació del seu model 

d’aprenentatge, les metodologies a l’aula, la personalització de l’aprenentatge i la relació amb 

les famílies i l’entorn. Es pretén que aquesta transformació  els permeti canviar i/o millorar les 

seves pràctiques educatives, per tal que siguin més innovadores, competencials, inclusives i 

aconseguir una millora tant en l’aprenentatge del seu alumnat, com en la imatge externa que 

dóna el centre de cara a la comunitat, més equitatiu, innovador i participatiu. També volen 

millorar l’avaluació, avançant cap a un model d’avaluació formativa i formadora com a instru-

ment de millora del rendiment dels alumnes. 

 

L’equip directiu fa una demanda al CRP per tal que els puguin assessorar i acompanyar en 

aquest procés de canvi que volen iniciar, sobre les accions a seguir, tant a nivell de formació 

com a nivell de recursos i programes. 

 

1. Davant d’aquesta demanda, quina seria la planificació i les actuacions que proposa-

ries? 

2. Com plantejaries el treball coordinat amb els altres equips del servei educatiu? 

3. Quines aliances es podrien establir amb altres agents? 

4. Com plantejaries l’acompanyament al centre per construir un projecte comú? 

5. Com i quan avaluaries la intervenció realitzada? 

6. En aquest projecte que et sembla que podries aportar tu? 

 

Desenvolupa el supòsit pràctic responent a quatre qüestions de les plantejades (màxim 

2 pàgines). 

 


