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Resolució de 7 d’octubre de  2015, per la qual es determina la composició de la 
Comissió d’Innovació Pedagògica.  
 
 
L’Ordre ENS/303/2015,de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació 
pedagògica, crea en l’article 3, la comissió d’innovació pedagògica amb la finalitat de 
coordinar i impulsar les actuacions en matèria d’innovació pedagògica del Departament 
d’Ensenyament, en la qual han d’estar representades totes les unitats del Departament amb 
competències en matèria d’innovació pedagògica. 
 
Per això, atès que és necessari determinar els membres que integren la comissió,  
 
 
RESOLC: 
 
1 La Comissió d’innovació pedagògica està integrada pels membres següents o les 
persones en qui deleguin: 
  
La persona titular de la Subdirecció General d’Innovació, Formació i Orientació, que 
n’exerceix la presidència. 
La persona titular del Servei d’Innovació i Formació de l’Educació Infantil i Primària . 
La personal titular del Servei d’Innovació i Formació de l’Educació Secundària 
La persona titular de l’Àrea de tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement.   
La persona titular del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments 
Professionals. 
La persona titular del Servei de Suport a l’Organització de Centres Públics.  
La persona titular del Servei de Llengües estrangeres.  
La persona titular del servei d’Immersió i Acolliments Lingüístics 
Un inspector en cap/cap adjunt, designat per la persona titular de la subdirecció general de 
la Inspecció d’Educació. 
Una persona de la Subdirecció general d’Innovació, Formació i Orientació, designada per la 
presidència de la Comissió, que n’ exerceix la secretaria. 
 
2. La Comissió pot requerir l’assistència a les seves reunions, de forma no permanent, de 
les persones que consideri necessàries per a l’exercici de les seves funcions, que assistiran 
amb veu però sense vot. 
 
3. La condició de membre de la Comissió no dóna dret a cap retribució. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Mateo Andrés 
Secretari de Polítiques educatives  
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