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Volem en la xarxa pública les millors 

escoles de forma que,  

independentment del perfil de les 

famílies usuàries, sigan percebudas 

com de gran qualitat per la seua 

orientació a l’educació en valors, al 

rendiment acadèmic i a l’armonització 

de la vida familiar i laboral. 

 

Amb "Escoles en Xarxa" iniciem un 

procés de convergència educativa 

profunditzant alhora en l’autonomia de 

cadascun dels col·legis i al temps que 

compartim aquelles línies estratègiques 

que compten amb el suport de 

cadascuna de les comunitats 

educatives.  

  

Articular un model de lideratge 

compartit i contributiu serà una 

estratègia sobre la que pivotarà el 

nostre Projecte intentant així el 

compromís dels agents educatius de 

cada escola i especialment de les 

famílies. 

 

A partir dels nodus inicials volem teixir 

una xarxa escolar dinàmica i que 

abaste tot el territori comunitari 

difuminant la coordinació inicial i creant 

en una fase més avançada una 

estructura formal de gestió. 

 

Donem la màxima prioritat al foment 

d’un bon clima institucional per a cada 

escola ja qu és el caldo de cultiu del 

compromís i de la innovació per a la 

millora continuada. 

 

 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

JUSTIFICACIÓ 

ESCOLES EN XARXA 
 

Cap a un model avançat d'Escola Pública   

Actualment existeixen molts centres amb 

propostes innovadores aplicades a la 

seua realitat escolar i tot gràcies a la 

inquietut i professionalitat dels claustres 

que han aconseguit, a més, comprometre 

a les famílies. 

  

Si al llarg del territori valencià s’estan  

desenvolupant multitud de pràctiques 

innovadores de qualitat, ¿per què no 

detectar-les i compartir-les en la resta 

d’escoles? Seria més fàcil millorar les 

ofertes educatives. 

  

Podem aprofitar les idees individuals per 

a convertir-les en col·lectives i axí 

economitzar els esforços en crear nous 

projectes. 

 

Autonomia i creativitat compartida són 

els dos valors de gestió que impregnen el 

Projecte “Escoles en Xarxa”. El repte: 

orientar les escoles cap a un model 

avançat d’escola pública.  
 INTRODUCCIÓ 
“Escoles en Xarxa” està cridada a 

contribuir activament a la innovació 

metodològica, pedagògica i organitzativa 

dels centres escolars. 

 

Cal que incorporem a l’aula els nous 

corrents pedagògics, que ens adaptem 

organitzativament a les noves demandes 

socials i que implementem de la forma 

més racional i econòmica possible les 

noves tecnologies. És necessari, a més,  

millorar la comunicació entre els centres 

i la difusió de les millors pràctiques 

educatives. 

 

Aquesta Xarxa serà per tant un 

instrument per a la transferència 

d’innovació. Constituirà a més un espai 

obert per al debat de la Comunitat 

Educativa amb la finalitat de promoure 

un model d’escola valenciana de qualitat 

que responga a les necessitats 

formatives i d’armonització de la vida 

familiar i laboral.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a aconseguir una convivència 

excel·lent és bàsic una gestió 

democràtica dels recursos humans i la 

recerca de l’emergència de nous 

lideratges. 

  

En definitiva, es tracta de col·locar a 

cadascuna de les nostres escoles en 

una dinàmica continua d’aprenentatge i 

innovació i vincular-les a un procés 

compartit de convergència educativa 

per a proporcionar una atenció de 

qualitat a les famílies. 

 

L’aprenentatge de les organitzacions 

educatives requereix d’una continua 

autocrítica orientada al creixement 

institucional. Per tant, es tracta de 

compartir estratègies i caminar junts 

en processos autoavaluatius per a 

aconseguir en cadascun dels centres 

educatius una oferta atractiva i de 

qualitat. 

 

I encara que no siga el més important, 

la nostra intenció és millorar el 

“marketing” que fan els centres 

educatius. 

 

La nostra visió és aconseguir un 

Sistema Educatiu Valencià amb més i 

millor escola pública. 

 

OBJECTIUS 

L’objectiu general de la nostra 

iniciativa per a aconseguir a mig 

termini serà dissenyar un model 

d’escola pública valenciana de 

qualitat amb la participació de les 

escoles I respectant l’autonomia de 

cadascuna d’elles.  

 

I amb aquesta intenció promoure 

els següents objectius estratègics: 

 

 Crear un espai comú <<on line>> 

per a la difusió de projectes 

d’innovació educativa. 

 

 Compartir idees, projectes, 

materials i activitats educatives i 

de gestió. 

 

 

 

 Avançar en un model de lideratge 

compartit i contributiu per tal 

d’implicar a tots els agents 

educatius. 

 

 Facilitar un espai per a la reflexió i 

el debat orientat a la millora de les 

escoles. 

 

 Promoure actituds d’investigació i 

innovació. 

 

 Fomentar la col·laboració docent 

en els àmbits de la formació i la 

innovació. 

 

 Difondre a la comunitat educativa 

les iniciatives de millora 

desenvolupades a les escoles. 

 

ESTRATÈGIES 
El projecte per a crear una Xarxa 

d’Innovació Educativa implica el 

desenvolupament de les següents 

estratègies: 

 

 Promoure la col·laboració dels 

CEFIRE de referència per a les 

reunions de les escoles de la Xarxa i 

la difusió de les iniciatives de 

millora. 

 

 Publicitar el projecte per aconseguir 

la màxima adhesió de les escoles. 

 

 Assignar un centre coordinador en 

cada província i que estiga en 

contacte amb el CEFIRE i altres 

entitats d’interés educatiu com ara 

les Universitats  o les editorials per a 

dinamitzar el Projecte. 

 

 Crear a curt termini una comissió de 

treball amb els centres de referència 

de cada província i altres que 

tinguen a bé participar per tal de 

aconseguir una implantació 

territorial suficient que garanteisca 

el creixement continuat d ‘ “Escoles 

en Xarxa”.  

 Crear una plataforma on-line 

per a la difusió dels projectes de 

les escoles. Un lloc de 

classificació de materials 

educatius i de descàrrega 

controlada de documentació. 

 Organitzar anualment congresos 

Aprenentatge, compromís, cooperació i 
entusiasme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀMBITS  D'INNOVACIÓ 

 

Les Noves Tecnologies ens ofereixen la    

possibilitat d’aconseguir una ràpida 

difusió del projecte i compartir 

projectes. Escoles en Xarxa disposa de: 

 

 Un espai web. 

 

 Una persona encarregada de 

l’administració. 

 

 Una classificació dels àmbits de 

contingut d’acord amb l’apartat 

anterior. 

La incorporació d’un nou document 

requerirà la complimentació amb 

caràcter previ d’un model estandaritzat 

de sol·licitud. 
 

Els àmbits d’innovació seran els 

següents: 

 

 Gestió de Qualitat i Comunicació 

(Gestió de Recursos Humans 

(GRRHH) i Gestió de Recursos 

no Personals (GRRNP). 

 

 Noves Tecnologies. 

 

 Animació a la Lectura. 

 

 Plurilingüisme. 

 

 Didàctiques Instrumentals i 

Aprenentatge. 

 

 Educació Personal i de les 

Emocions. 

 

 Cohesió de l’Ensenyament Bàsic 

(Plans de Transició). 

 

 Medi Ambient i Consum 

Responsable de Recursos. 

 

 Convivència, Solidaritat i 

Atenció a la Diversitat. 

 

 Activitats Físiques Saludables. 

Música. XARXA  "ON LINE" 

 Cada any se celebraran almenys 

unes Jornades o un Congrés 

d’Experiències en l’àmbit de la 

Gestió Educativa amb la 

col·laboració d’altres entitats 

d’interés formatiu (CEFIREs, 

Universitats, Editorials, etc). 

 

 Aquestes actuacions formatives 

es duran a terme preferentment 

en el segon trimestre, amb 

anterioritat al període 

d’admissió i anirà acompanyada 

d’activitats de marketing públic 

de totes les escoles de la Xarxa. 

 

 S’intentarà la rotació territorial 

entre les tres províncies. 

 

 Cada curs, comptarem amb un 

centre acollidor que coordinarà 

les actuacions per a 

l’organització i ostentarà la 

representació de la Xarxa en els 

contactes amb altres 

organitzacions col·laboradores. 

 

 Les jornades i congressos aniran 

destinats prioritàriament als 

equips directius.  

 

 

 

Aprenentatge, compromís, cooperació i 
entusiasme 

 

La descàrrega de documents serà 

controlada per l’administrador i 

condicionada a la incorporació a 

“Escoles en Xarxa” i a suscriure el 

Projecte. Per a cada document 

s’omplirà un senzill formulari de 

sol·licitud. 

 

JORNADES*CONGRÉS 

“L'escola ha d'anar a la trobada de la 

vida, mobilitzar-la i servir-la; donar-li 

una motivació. I per a això ha 

d'abandonar les velles pràctiques, per 

molta majestat que hagen tingut, i 

adaptar-se al món present i al món del 

futur… 

Junts trobarem fórmules educatives que 

siguen més efectives i més humanes”. 

Célestin Freinet 

 


