Innovació pedagògica
Reconeixement de projectes d’innovació pedagògica
de centres educatius

Juliol
2018

Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per al Proj
reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius.
Objectiu
Reconèixer i certificar projectes de centre consolidats que han transformat i millorat la qualitat
i l’equitat del sistema educatiu

Destinataris
Centres educatius públics
i concertats de Catalunya

Informació de la convocatòria
Portal de centres

Termini
Fins al 31 d’octubre
de 2018

Requisits
 Que el projecte estigui emmarcat en un o més dels tres àmbits d’innovació aprovats per la
Comissió d’Innovació del Departament d’Ensenyament en relació amb el reconeixement de
la innovació pedagògica:
Àmbit 2
Àmbit 3
Àmbit 1
Metodologies i recursos per a la Organització i
millora de l’ensenyament i
gestió educativa
aprenentatge






Relació i cooperació amb la
comunitat educativa i
l’entorn

Presentar una memòria del projecte d'innovació pedagògica
Que el projecte no hagi estat certificat per cap programa d’innovació amb anterioritat
Que el projecte tingui l’abast de centre i estigui consolidat
Haver desenvolupat el projecte segons les fases
Un mínim de
Els últims
de la innovació pedagògica:
Disseny
3 cursos
Consolidació

Implementació

5 cursos
acadèmics

 Lliurar la memòria del projecte d’innovació pedagògica amb evidències de les millores

Documentació a presentar
 Sol·licitud
 Memòria del projecte d’innovació pedagògica

La sol·licitud i el model per elaborar la
memòria es troba al Portal de centres

Procediment
 La Comissió Territorial farà la selecció dels centres admesos/exclosos a la
El professorat implicat en
convocatòria, en funció dels requisits. El Departament d’Ensenyament
el projecte dels centres
publicarà la llista d’admesos i exclosos
amb reconeixement
 La comissió de selecció territorial valorarà la memòria dels centres admesos i d’innovació pedagògica
proposarà el reconeixement dels centres que obtinguin una valoració positiva.
obtindran un certificat
El Departament d’Ensenyament publicarà la llista de centres educatius que
hagin obtingut el reconeixement d'innovació pedagògica

