
 

 

 
 

 
 
 

Suport intensiu a la transformació: 
EINES PER AL CANVI. 2 
 

Eines 2 és un programa de suport intensiu als centres pretén acompanyar i facilitar als 
centres els seus processos de transformació de model i de cultura de centre. És un 
programa propi del Consorci d’educació de Barcelona que posa a disposició del centre 
entre d’altres recursos, però de forma destacada un mentor o mentora que amb la seva 
presència al centre l’acompanya en el procés de transformació.  
 
 

  
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, la situació creada per l’actual pandèmia pot ser 
una oportunitat per a repensar l’escola tant pel que fa a la seva missió com al funcionament i 
organització. Des de fa quatre anys el Consorci, impulsa i acompanya en profunditat aquests 
processos transformadors amb el programa Eines per al Canvi. 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 i de forma molt rellevant en aquests moments de crisi, han de reunir aquestes 
característiques:  
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● 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 base al territori: crear xarxes d’intercanvi que permetin als 

centres avançar i créixer junts amb els centres del territori.  

● 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,  es comunica i es fa sostenible en 

el temps. No es tracta d’una operació de màrqueting ni de maquillatge del centre. 

 
OBJECTIUS 
 
● Crear la necessitat de transformació implicant a tota la comunitat educativa 

● Capacitar el centre a través d’accions puntuals per dur a terme processos transformadors 

● Implementar la transformació del centre i fer-la sostenible mantenint processos de millora 

permanents 

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Centres públics d’infantil i primària i secundària de la ciutat de Barcelona 

 
DURADA 
 
1 + 2 
Un curs en fase incial/selectiva 
Dos cursos en fase definitiva i en itineraris diferenciats segons necessitats i condicions del centre 

 
DESCRIPCIÓ 
 
El programa consta de quatre períodes o fases: 
 
1) Sensibilització. Amb els centres admesos definitivament s’inicia un procés de sensibilització 

al canvi. 
2) Capacitació Creació d’una visó compartida del centre i accions puntuals  de possibles 

processos transformadors 
3) Transformació Implantar projectes de transformació 
4) Consolidació Creació i establiment d’estructures organitzatives permanents i  de sistemes de 

millora continua. 
 
El centre rep el suport d’una persona referent/mentor per part del CEB que l’acompanya en el 
procés de transformació durant els tres cursos. 
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En iniciar el programa el centre haurà de crear un Equip Impulsor amb dedicació horària 
especifica fora de l’horari de permanència al centre composat per aproximadament el 15% de 
persones del claustre i amb la presència d’alguna persona de l’Equip Directiu. 
 
El centre documentarà i comunicarà en el si de la comunitat educativa el procés que es segueix 
al llarg del Programa. 
 

FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
Cadascun dels 3 anys hi haurà jornades de formació per a Equips directius i per a Equips 
Impulsors que es podran fer fora de l’horari de permanència al centre. 
 
S’organitzaran visites a altres centres 
 
Altra formació que s’acordi amb el centre. 
 
La formació tindrà el reconeixement del Departament en funció del compliment dels requisits 
establerts. 
 

QUÈ S’ESPERA 
 
S’espera que en acabar el programa el centre hagi sofert una transformació efectiva de les seves 
pràctiques educatives per a la millora de l’equitat i l’èxit educatiu  del seu alumnat. 
 
Per això caldrà haver modificat aspectes culturals de la institució i haver creat estructures 
organitzatives de funcionament intern. 
 
Igualment s’haurà creat la necessitat d’entrar en processos de millora continua. 
 

CONTACTE 
 
Jordi Canelles 
Consorci d’Educació de Barcelona 
Jcanelles.ceb@gencat.cat 
93 551 10 00 ext. 6797 
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