
 
 
Taula d’anàlisi d’experiències de centres educatius 
La taula vol recollir idees, exemples i iniciatives sobre l’evolució dels centres educatius que 
els permeti abordar l’aprenentatge des d’un enfocament competencial i inclusiu. Més que 
projectes concrets ens interessa, sobretot,  l’evolució  que han fet les escoles que ens 
acompanyen, per arribar on són i poder portar a terme els projectes que avui els defineixen. 

Entenem que els centres estan en constant evolució, per això també volem fer incís en les 
dinàmiques d’anàlisi i valoració dels projectes que permeten modificar, avançar i ajustar-se 
a les necessitats canviants de cada moment. 

Per tant, volem debatre al voltant de l’evolució que han seguit cadascun dels centres que 
avui ens acompanyen i de l’anàlisi que han fet en relació els reptes de futur que es 
plantegen. 

En primer lloc, i amb cadascuna de les escoles que ens acompanyaran a la taula, tractarem 
un primer tema d’àmbit general. Amb l’Escola Miquel Bleach analitzarem la voluntat 
d’afavorir, a través dels projectes que duen a terme, la inclusió personal i individual en 
l’àmbit acadèmic i la inclusió al sistema educatiu i social. Amb l’Escola Àgora analitzarem la 
relació i vinculació dels projectes de centre amb l’entorn.  

Tancarem aquesta primera part amb una reflexió sobre la implicació de la comunitat 
educativa en la viabilitat dels projectes. 

A continuació, focalitzarem l’anàlisi i la reflexió en cadascun dels centres. Abordarem temes 
com  

• Quins són els principis en els quals es sustenten els projectes que defineixen el 
centre? I amb quins projectes es manifesten? 

• Quines estratègies didàctiques són les protagonistes en relació a l’aplicació dels 
projectes? 

• Com ho fan per establir una dinàmica d’avaluació que permeti l’evolució i adequació 
dels projectes de centre a les necessitats del moment? 

• I finalment, quina evolució ha fet l’escola en aquests darrers deu anys? Com ho han 
fet per arribar on son? I quins reptes de futur tenen? 

 

La sessió es tancarà amb un debat i discussió amb els assistents. 

 

 
 


