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Competències per 
al s. XXI

Aprenentatge continu i autodirigit
Resolució de problemes reals de 
manera flexible i creativa
Pensament crític i sistemàtic
Habilitats socials i comunicatives
Competència digital
Generar i recombinar informació 
complexa
...

2	

Expertesa adaptable



La ciutat: 
un nou ecosistema 
per a l’aprenentatge
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Nous espais i possibilitats per 
aprendre

Transformació dels contextos 
tradicionals

 
 

TIC	



El Segell de Qualitat:
Un marc per a la innovació 



“La innovació ha de ser un instrument, no una finalitat en ella mateixa”

“Marc de la innovació pedagògica a Catalunya”
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Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Un  procés deliberat i planificat 
per a un canvi fonamentat que 

produeix millores 
palpables

Transferible i que afavoreix l’equitat



La innovació no 
es genera per 
prescripció
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Emergeix del context 
institucional



5 dimensions 
complementàries i 
interdependents

2. Versatilitat de 
l’estructura 
organitzativa1. Disseny dels 

entorns 
d’aprenentatge

El Segell de Qualitat:
Un marc per a la innovació

4. Educació per al 
desenvolupament 
sostenible

5. Obertura a la 
col·laboració en 
xarxa

3. Cooperació 
amb la comunitat 
escolar



1. Disseny  dels entorns d’aprenentatge

Entorns d’aprenentatge 
innovadors

“Utilitzar la recerca per 
inspirar la pràctica”
Centre per la Recerca en Educació i Innovació 
(CERI) de l’OCDE



�
7 principis per al 
disseny d’entorns 
d’aprenentatge 
del s. XXI

Centre per la Recerca en Educació i Innovació (CERI) 
de l’OCDE



Mecanismes 
avaluació

Impuls 
innovació

Col·laboració 
transversal

Evidències

Sostenibilitat

2. Versatilitat de l’estructura organitzativa



3. Cooperació amb la comunitat escolar

Innovació com a procés obert

Construcció de ponts amb 
centres educatius

Projectes d’extensió i 
geometria variable



4. Una educació per al desenvolupament sostenible

Marc d’acció per al 4t ODS

Educació de qualitat, inclusiva, 
equitativa, capaç d’oferir 
oportunitats per a tothom



5. Obertura a la col·laboració en xarxa

Innovació = permeabilitat

Acció en xarxa global i local

Sostenibilitat



... I les nostres propostes...?

S’emmarquen en una estructura organitzativa prou flexible? 

Estan compromeses amb l’educació per al desenvolupament 
sostenible?

Fan convergir els principis dels entorns d’aprenentatge innovadors?

Són obertes i es generen en xarxa ?

Són prou sensibles a les necessitats del sistema educatiu?



El Segell de Qualitat, una 
porta oberta a la innovació

El Segell de Qualitat és una iniciativa fruit de 
la col·laboració entre el Consell d’Innovació 
Pedagògica i els Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC). 

Estudis	de	Psicologia	i	Ciències	
de	l’Educació	



Gràcies!

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/consell-innovacio-pedagogica 

@bcn_pedagogica 

Estudis	de	Psicologia	i	Ciències	
de	l’Educació	

@UOCpsicoedu 

WWW.UOC.edu 


