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La transformació i la millora educativa

L'objectiu prioritari del sistema educatiu català és desenvolupar un
sistema competencial, amb una capacitat d'adaptació als canvis
constants, que apoderi el nostre alumnat i el situï com a
protagonista actiu del seu procés d'aprenentatge i com a
ciutadania crítica en una societat democràtica.
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Objectius_
projecte.pdf

Objectiu Sistema Educatiu

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Objectius_projecte.pdf
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DGIDC parla de 7 dimensions: 

 Desenvolupament personal i social

 Acompanyament a l’aprenent

 Personalització dels aprenentatges

 Organització i gestió flexible de centre

 Ecosistema educatiu en els aprenentatges

 Metodologies d’aprenentatge per a la vida

 Cultura avaluativa com a motor d’aprenentatge i millora

Transformació Educativa

Moderador
Notas de la presentación
inclusió, equitat i justícia social, autonomia, pensament crític, comunicació i domini de la llenguaacollida, orientació, descobrir talents ocults i potenciar capacitats, benestar emocional, individual i col·lectiuitinerari personal i currículum competencial amb perspectiva de gènere, participació activa i coresponsabilitatLideratge compartit, col·lectiu i inclusiu, espai de construcció del bé comú, formació contínua, millora i innovació educativaVoluntarietat, cooperació i aprenentatge i servei, integració en el teixit social, cultural i associatiu, coordinació entre centres i treball en xarxa.fonamentació en l’evidència, DUA, aprenentatge global, actiu i de naturalesa social, reptes reals sobre problemes rellevants, ODSpràctica reflexiva, indagació i grups de discussió, autoavaluació i coavaluació, coneixement i regulació, avaluació com a eina holística del centre



Transformació Educativa
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 Assessorar centres i SE en el seu procés de transformació 

 Foment de l’equitat educativa, la inclusió i la convivència

 Competència professional docent/directiva/AE

 Avaluació de centres i Serveis Educatius

 Impulsar el treball en xarxa

 Garantir drets i deures de la comunitat educativa

 Consolidar IE com una organització eficaç i eficient

Pla director de la Inspecció d’Educació: 
Línies Prioritàries 2021-25



Línies Prioritàries IT 2021-25

 Millora de les condicions d’equitat, d’absentisme, 

d’abandonament escolar, de convivència i d’inclusió

 Coordinació i treball en equip

 Comunicació fluïda i transparent

 Millora de processos i gestió del coneixement

INSPECCIÓ EDUCATIVA coneix el procés de transformació i 

millora que inicia el centre i n’és partícip
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Encàrrecs de la IT – Blocs de treball:

 Assessorament a centres i serveis educatius: autonomia de
centres, direccions, organització de recursos

 Supervisió de centres i serveis educatius

 Avaluació de centres, serveis, programes i projectes

 Avaluació de la funció docent i funció directiva

 Col·laboració amb altres unitats del DE

 Formació permanent dels inspectors

 Organització de la IE i de la IT a Lleida

Línies Prioritàries IT 2022-23
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Assessorament

 Integrar les actuacions de la Inspecció en les prioritats identificades pels 
centres i serveis  educatius mitjançant l’assessorament col·laboratiu 
continuat. 

 Acompanyar els centres en el seu procés de transformació educativa, 
inclosa la digital, per afavorir-ne la consolidació a través de la 
participació en programes i projectes.

 Potenciar el treball en xarxa en processos d'escolarització per a afavorir 
l'equitat, la cohesió social i l'escolarització equilibrada.

Transformació educativa

Moderador
Notas de la presentación
Planificació Estratègica (PGA-MA-PINN...) i en el marc  PGA i MA.Resultats educatius i del SICSeguiment del desenvolupament de l’Estratègia Digital docent.Impuls xarxes existents i desplegament progressiu de xarxes territorials i concreció en les àrees geogràfiques Assessorament als centres en un marc educatiu inclusiu, aprofitant les avaluacions docents. Impuls de propostes d’intervenció específiques per a la prevenció i reducció de l’absentisme, segons les causes i tipologies, amb l’objectiu de reduir les taxes d’abandonament i absentisme.Revisió/actualització i aplicació del protocol de seguiment de l’absentisme.
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Supervisió

 Supervisar els centres i serveis educatius.

 Promoure que els centres incloguin, en els seus documents de 
gestió, objectius, actuacions i indicadors que siguin de  qualitat 
per a la millora dels resultats educatius i que siguin coherents 
amb les prioritats del sistema educatiu.

Transformació educativa

Moderador
Notas de la presentación
Supervisió i validació del QEI de les Llars d’infants.Supervisió i revisió dels plans de treball i de la memòria dels Serveis Educatius i del seu funcionament.Assessorament als centres en la concreció dels seus objectius anuals en relació amb els resultats acadèmics i la fidelització de l’alumnat, incorporant l’anàlisi comparativa de les dades evolutives que facilita el SIC i d’altres dades pròpies dels centres.
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Avaluació de centres i Serveis Educatius

Transformació educativa

 Potenciar l’avaluació interna i externa dels centres per impulsar 

la presa de decisions per a la millora.

 Impulsar processos d’autoavaluació en els SE per a la presa de 

decisions de millora.

Moderador
Notas de la presentación
Suport en el desenvolupament de les propostes de millora resultants de l’avaluació de centre.Avaluació i seguiment dels Plans de treball dels centres i dels Serveis EducatiusRealització dels informes pertinents d’avaluació dels diferents projectes i programes.Anàlisi de les pràctiques d’autoavaluació dels serveis educatius.Assessorament en els processos d’autoavaluació per a la presa de decisions de millora en els serveis educatius.. 
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Avaluació de la funció docent i directiva

Transformació educativa

 Impulsar l’acollida dels professionals, la tutoria i el procés d’avaluació 
de la docència per a millorar la qualitat en la gestió de l’avaluació 
docent.

 Avaluar la funció docent d’acord amb la seva finalitat formadora i/o 
acreditativa.

 Avaluar la funció directiva d’acord amb la seva finalitat formadora i/o 
acreditativa.

Moderador
Notas de la presentación
Assessorament als equips directius dels centres en la millora de l’acollida, la tutoria i l’avaluació de la funció docentTreball aprofundit amb les direccions i personal dels centres sobre les prioritats i estratègies de l’avaluació docentHarmonització dels criteris d’avaluació entre els equips d’inspectors i inspectores  del ST i de l’àrea geogràficaPresidència de comissions d’avaluació dels interins de 1r any i dels funcionaris en pràctiques en els centres docents.Treball en xarxa amb les direccions de zona per compartir pràctiques reeixides d’acollida, tutoria i avaluacióSupervisió de l’acollida i la tutorització dels docents a avaluar en els centres (interins de primer any i funcionaris en pràctiques)Seguiment de l’evolució del professorat interí o substitut i dels funcionaris en pràctiques. Seguiment dels docents amb propostes de no continuïtat i altres situacions singulars.Realització de les diferents avaluacions en base a la seva finalitat (interins de primer any, funcionaris en pràctiques, promoció docent, expedients contradictoris, ....).Aplicació d’un qüestionari de valoració del procés a les direccions dels centres.Avaluació dels directors i directores al final del mandat. Implementació de l’avaluació continuada als directors i directores (AVALDIR). Procés d’avaluació del final de mandat dels directors de la promoció 2019-23. Suport i assessorament als directors de les  diferents promocions d’acord amb les actuacions previstes per a cada curs. Revisió i aplicació de l’avaluació de directors que renoven mandat i de la supervisió de l’actualització dels projectes de direcció. Presidència de les comissions de selecció d’aspirants a la direcció.
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Col·laboració amb altres unitats del DE

Transformació educativa

 Contribuir a la distribució equitativa i equilibrada de l’alumnat en la 
seva escolarització.

 Participar en la selecció de directors.
 Coordinar l’aplicació de les proves d’avaluació externa. 
 Impulsar PEE i altres estratègies d’àmbit comunitari (PMOE-PROA+).
 Seguir i assessorar en la implementació del Pla de Promoció de l’ús de 

la llengua catalana. 
 Impulsar el treball en xarxa en els centres d’FP.
 Presidir tribunals en proves d’accés i concursos de llocs específics i 

concursos oposicions.

Moderador
Notas de la presentación
Seguiment de les comissions de participació d’acord amb el Decret 11/2021 de l’oferta educativa i admissió en les comissions de participació i CGACoordinació entre els presidents de les CGA, tant a nivell de ST com d’àrea geogràfica.Revisió i coordinació de les actuacions de les comissions en la línia de garantir la màxima equitat i igualtat Revisió dels protocols de detecció de l’alumnat amb NESE, en coordinació amb els EAP.Assessorament a les actuacions de les UAO a nivell de SE i la seva incidència en la millora de l’atenció als alumnes amb  dificultats emocionals.Presidència de les comissionsSupervisió i seguiment del desenvolupament general del procés i harmonització d’actuacions Presidència CMD i propostes de nous directorsPresidència comissions PFZ, participació en detecció de necessitats i participació en planificació activitats de formació.Coordinació de les actuacions dels Plans educatius d’entorn, fent especial atenció al treball en xarxa i a les mesures aportades pels PMOE- PROA+.Coordinació i gestió dels PEE, amb les mesures PMOE-PROA+, inclosa la mesura SOAC.Participació en diferents comissions de treball en xarxa d’FP i en el Pla de millora del rendiment acadèmic i fidelització de l’alumnat d’FPPresidència dels tribunals de proves d’accés i concursos de llocs específics (GESO, POT,  Ensenyaments de Règim Especial, Processos estabilització docent.Seguiment i assessorament en la implementació dels ULAE en els centres determinats 
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Nous Currículum: 6 vectors

Transformació educativa

Moderador
Notas de la presentación
Els nous currículum a l’infantil, primària i al BatxilleratBasat en 6 vectors: 6 elements de caràcter transversal. Presents en les decisions aprenentatges en els centres educatius, tant educació obligatòria, com a infantil i batxilleratPosar focus en aspectes claus per a l’aprenentatge i a l’equitatConnecten amb reptes que tenim com a societatNo son elements nous, sí posar el focus en aquests perquè estan present sempre a l’hora d’elaborar programacions, dissenyar o redissenyar pràctiques d’aula i ajuda a revisar el seu dia a dia a l’aula i per tant els processos d’aprenentatge de l’alumnatEs fomenta la reflexió pedagògica en el marc de la formació i capacitació docent i la millora de la pràctica docent individual i col·lectiva per aconseguir que l’alumnat adquireixi aprenentatges profunds amb sentit i enriquidors i contribueixi així a crear una desenvolupar el sentit crític de l’alumnat i adaptat als nous reptes de la societat actual.  
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1. Aprenentatges competencials

Transformació educativa

 Aprenentatges profunds i amb sentit.

 Aprenentatges adaptats als contextos i reptes.

 Desenvolupar capacitats relacionades amb les accions 
demanades a partir dels continguts/sabers propis de les àrees 
de coneixement o matèries.

Moderador
Notas de la presentación
Assessorament als equips directius dels centres en la millora de l’acollida, la tutoria i l’avaluació de la funció docentTreball aprofundit amb les direccions i personal dels centres sobre les prioritats i estratègies de l’avaluació docentHarmonització dels criteris d’avaluació entre els equips d’inspectors i inspectores  del ST i de l’àrea geogràficaPresidència de comissions d’avaluació dels interins de 1r any i dels funcionaris en pràctiques en els centres docents.Treball en xarxa amb les direccions de zona per compartir pràctiques reeixides d’acollida, tutoria i avaluacióSupervisió de l’acollida i la tutorització dels docents a avaluar en els centres (interins de primer any i funcionaris en pràctiques)Seguiment de l’evolució del professorat interí o substitut i dels funcionaris en pràctiques. Seguiment dels docents amb propostes de no continuïtat i altres situacions singulars.Realització de les diferents avaluacions en base a la seva finalitat (interins de primer any, funcionaris en pràctiques, promoció docent, expedients contradictoris, ....).Aplicació d’un qüestionari de valoració del procés a les direccions dels centres.Avaluació dels directors i directores al final del mandat. Implementació de l’avaluació continuada als directors i directores (AVALDIR). Procés d’avaluació del final de mandat dels directors de la promoció 2019-23. Suport i assessorament als directors de les  diferents promocions d’acord amb les actuacions previstes per a cada curs. Revisió i aplicació de l’avaluació de directors que renoven mandat i de la supervisió de l’actualització dels projectes de direcció. Presidència de les comissions de selecció d’aspirants a la direcció.
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2. Perspectiva de gènere/ Coeducació 

Transformació educativa

 La formació de les persones allunyats estereotips.

 Declaració Drets Humans: Dret a les dones i vida sexual i afectiva en 
plena llibertat.

 Objectius Desenvolupament Sostenible (5).

 Incorpora a totes les àrees i matèries. Responsabilitat de tots els 
docents i personal atenció educativa. 

 Créixer en plena llibertat i en plena seguretat.

Moderador
Notas de la presentación
Assessorament als equips directius dels centres en la millora de l’acollida, la tutoria i l’avaluació de la funció docentTreball aprofundit amb les direccions i personal dels centres sobre les prioritats i estratègies de l’avaluació docentHarmonització dels criteris d’avaluació entre els equips d’inspectors i inspectores  del ST i de l’àrea geogràficaPresidència de comissions d’avaluació dels interins de 1r any i dels funcionaris en pràctiques en els centres docents.Treball en xarxa amb les direccions de zona per compartir pràctiques reeixides d’acollida, tutoria i avaluacióSupervisió de l’acollida i la tutorització dels docents a avaluar en els centres (interins de primer any i funcionaris en pràctiques)Seguiment de l’evolució del professorat interí o substitut i dels funcionaris en pràctiques. Seguiment dels docents amb propostes de no continuïtat i altres situacions singulars.Realització de les diferents avaluacions en base a la seva finalitat (interins de primer any, funcionaris en pràctiques, promoció docent, expedients contradictoris, ....).Aplicació d’un qüestionari de valoració del procés a les direccions dels centres.Avaluació dels directors i directores al final del mandat. Implementació de l’avaluació continuada als directors i directores (AVALDIR). Procés d’avaluació del final de mandat dels directors de la promoció 2019-23. Suport i assessorament als directors de les  diferents promocions d’acord amb les actuacions previstes per a cada curs. Revisió i aplicació de l’avaluació de directors que renoven mandat i de la supervisió de l’actualització dels projectes de direcció. Presidència de les comissions de selecció d’aspirants a la direcció.
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3. Universalitat del currículum

Transformació educativa

 Universalitat, èmfasi en el Disseny Universal per a l’aprenentatge i la 
personalització (DUA). 

 Fer possible l’accessibilitat de tothom a l’educació.
 Inclusió efectiva, igualtat d’oportunitats i la plena participació i l’èxit educatiu de 

tot l’alumnat (Decret 150/2017 atenció educativa l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu)

 El DUA:
 Assegura que els aprenents assoleixin altes expectatives en el seu aprenentatge
 Permet que tot l’alumnat es converteixi en aprenent expert, prenent control del seu 

aprenentatge
 Personalització dels aprenentatges: context, variabilitat de l'alumnat amb propostes 

flexibles adaptades a les necessitats educatives
 Com oferim informació per esdevenir coneixement, com ho expressem, lligat amb el 

compromís i la motivació
 Entorns d’aprenentatge flexibles, més accessibles i equitatius que han de permetre 

l’avenç de tothom
 Aprenentatge inclusiu i transformador, amb l’objectiu assegurar l’èxit educatiu de tot 

l’alumnat 
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4. La qualitat de l’educació de les llengües

Transformació educativa

 Els aprenentatges lingüístics és un dels eixos centrals de l’escola.
 Les llengües permeten estructurar el pensament: comprenem el món a 

través de la llengua. 
 Dimensió lingüística acompanyi alumnat al llarg de la seva vida per 

resoldre exigències del futur de tot l’alumnat.
 Dimensió social de la llengua per a comunicar-nos amb el món.
 Els aprenentatges lingüístics afavoreixen la cohesió social.
 Garantir l’ús. Passar del coneixement a l’ús.
 Vetllar per la llengua formal i la no formal. Formar alumnes amb alta 

competència en tots els registres . L’ús oral/col·loquial de la llengua.
 La lectura com a forma d’aprofundir en el pensament crític.
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5. Ciutadania democràtica i consciència global

Transformació educativa

 Mirem l’alumnat des de la singularitat, amb múltiples potencialitats, 
amb mirada crítica 

 Compromís d’actuar al seu present per construir el seu futur.
 Profund respecte per les persones i el planeta
 Imaginar, crear i actuar per incidir en l’entorn local des d’una mirada 

crítica global
 Preguntes que suscitin els alumnes a aconseguir un aprenentatge 

profund i durador
 Convida a crear situacions d’aprenentatge que connectin els alumnes 

amb problemes rellevants que els afectin



19

6. Benestar emocional

Transformació educativa

 Experiència objectiva de sentir-se bé, en harmonia i amb tranquil·litat.
 Experiència personal de satisfacció amb si mateix per fer front a les 

dificultats i superar-les en positiu.
 Aspectes que inclou el benestar emocional:

 Neurodesenvolupament i l’aprenentatge
 Autoestima i les relacions socials
 Estil de vida, el creixement i la sexualitat

 Es desenvolupa de forma transversal en totes àrees educació bàsica
 Element clau per la gestió emocional i el desenvolupament personal 

per accedir de forma òptima als aprenentatges.
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Una necessitat

Transformació educativa

https://www.youtube.com/watch?v=FIdwQjtaQDA

https://www.youtube.com/watch?v=FIdwQjtaQDA


Transformació educativa: una necessitat

Moltes gràcies 

Inspecció Territorial a Lleida
3 de novembre de 2022
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