RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016 per la qual es fa pública la relació de centres
participants als programes d’innovació pedagògica impulsats per la Direcció General
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat el curs 2015-2016.
D’acord amb l’article 131.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el Departament d’Ensenyament
promou la innovació, la recerca i l’experimentació educativa tot potenciant, entre d’altres aspectes,
la innovació pedagògica i el reconeixement de les bones pràctiques educatives tal i com
s’especifica en el Preàmbul de la Llei 12/2009 d’educació;
L’article 84 de la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’educació especifica que “El Departament ha
d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que
tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals,
l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del
projecte educatiu dels centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, i ha d'afavorir
especialment la recerca i els projectes d'innovació amb relació a l'ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació per a l'aprenentatge i el coneixement i amb relació a la formació dels
alumnes en el plurilingüisme”;
L’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica
(DOGC núm. 6966, de 30.9.2015), determina les modalitats d’innovació pedagògica i l’article 2 de
l’esmentada ordre, estableix, entre d’altres, els programes d’innovació pedagògica;
La Resolució ENS/1767/2016, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la relació de programes
d’innovació impulsats pel Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 7167, de 21.7.2016), d’acord
amb l’ordre ENS/303/2015 de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació
pedagògica, en el seu annex 1, dóna publicitat als següents programes d’innovació impulsats pel
Departament i, més concretament, per la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat: , Xarxa de competències bàsiques d’educació secundària, Programa Magnet (instituts
d’educació secundària), Programa Tàndem (instituts d’educació secundària),. Aquests programes
tenen els següents objectius:
1.

Xarxa de competències bàsiques d’Educació Secundària Obligatòria:

Utilitzar els documents d'identificació i desplegament de les competències bàsiques
per a la millora de les activitats competencials a l'aula.

Adaptar els informes d'avaluació al treball per competències.

Reflexionar entorn a la gestió formativa de les proves.

Identificar eines útils per mostrar el procés d'aprenentatge de l'alumnat.

2.

Programa Magnet (instituts d’educació secundària):

Acompanyar els centres educatius que participen en el programa a través del
partenariat amb una institució de referència de l’entorn

Elaborar propostes pedagògiques competencials especialitzant-se en un àmbit
(música, educació visual i plàstica, ciències...)

Incidir en els processos d’aprenentatge a l’aula

Experimentar innovacions metodològiques

3.

Programa Tàndem (instituts d’educació secundària):

Acompanyar els centres educatius que participen en el programa a través del
partenariat amb una institució de referència de l’entorn

Elaborar propostes pedagògiques competencials especialitzant-se en un àmbit
(música, educació visual i plàstica, ciències...)
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Incidir en els processos d’aprenentatge a l’aula
Experimentar innovacions metodològiques

Atès que en l’article 5 de la Resolució esmentada s’assenyala que els òrgans responsables de
cada programa d’innovació faran pública la relació de centres participants abans de l’inici del curs
escolar 2016-2017 al web d’Ensenyament: ensenyament.gencat.cat, al portal de centres del
Departament: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres,
i al portal de centres d'altres titularitats: http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

Resolc:
1. Fer pública la relació de centres del programa d’innovació pedagògica “Xarxa de
competències bàsiques d’Educació Secundària Obligatòria”, impulsat la Direcció General
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, durant el curs 2015-2016, que figuren a l’annex 1.
2. Fer pública la relació de centres del programa d’innovació pedagògica “Programa Magnet
(instituts d’educació secundària)”, impulsat per la Direcció General d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, durant el curs 2015-2016, que figuren a l’annex 2.
3. Fer pública la relació de centres del programa d’innovació pedagògica “Programa Tàndem
(instituts d’educació secundària)” impulsat per la Direcció General d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, durant el curs 2015-2016, que figuren a l’annex 3.
4. Determinar que les certificacions d’innovació a favor de les persones participants seran emeses
per l’aplicació de gestió d’activitats d’innovació (AGAI) d’acord amb el procediment establert en
l’annex 2 de la Resolució ENS/1767/2016, de 14 de juliol per la qual es fa pública la relació de
programes d’innovació per al curs 2015-2016, d’acord amb l’ordre ENS/303/2015 de 21 de
setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que estableix l’article 76 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 27 de juliol de 2016
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Montserrat Llobet Bach
Directora general d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat
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Annex 1
Relació de centres del programa d’innovació pedagògica Xarxa de competències bàsiques
d’Educació Secundària Obligatòria.
Codi
25007153
8019411
17005911
8051264
8024777
8074801
25002726
25009733
8052888
8052906
8043681
8061129
17001221
8024871
8057254
43000329
8019320
17010189
8068380
25009836

Nom del centre
Institut Alcarràs
Institut Bellvitge
Institut Ramon Coll i Rodés
Institut Eduard Fonserè
Institut Egara
Institut de Granollers
Institut de Guindàvols
Institut Joan Solà
Institut Júlia Minguell
Institut Lauro
Institut Marianao
Institut Montserrat Colomer
Institut Narcís Monturiol
Institut Pau Vila
Institut Pere Ribot
Institut R. Berenguer IV
Institut Torras i Bages
Institut Vall de Llémena
SES Gurb
SES La Mitjana

Municipi
Alcarràs
L’Hospitalet de Llobregat
Lloret de Mar
L’Hospitalet de Llobregat
Terrassa
Granollers
Lleida
Torrefarrera
Badalona
Les Franqueses del Vallès
Sant Boi de Llobregat
Sant Esteve Sesrovires
Figueres
Sabadell
Vilassar de Mar
Amposta
L’Hospitalet de Llobregat
Sant Gregori
Gurb
Lleida

Serveis Territorials
Lleida
Barcelona Comarques
Girona
Barcelona Comarques
Vallès Occidental
Maresme - Vallès Oriental
Lleida
Lleida
Barcelona Comarques
Maresme - Vallès Oriental
Baix Llobregat
Baix Llobregat
Girona
Vallès Occidental
Maresme - Vallès Oriental
Terres de l'Ebre
Barcelona Comarques
Girona
Catalunya Central
Lleida

Annex 2
Relació de centres del programa d’innovació pedagògica Programa Magnet (instituts
d’educació secundària)
Codi

Nom del centre

08013135 INS Moisès Broggi

Municipi

Serveis Territorials

Barcelona

Consorci d’Educació de Barcelona

Annex 3
Relació de centres del programa d’innovació pedagògica Programa Tàndem (instituts
d’educació secundària)
Codi

Nom del centre

08035258 IES Apel·les Mestres
08053236 INS Rovira-Forns
08053224 INS Les Termes

Municipi

Serveis Territorials

Hospitalet de Llobregat
Santa Perpètua de Mogoda
Sabadell

Barcelona Comarques
Vallès Occidental
Vallès Occidental
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