
CONVICCIÓ,  

ADAPTACIÓ METODOLÓGICA

I 

AVATARS

EN EL LIDERATGE DOCENT

NOS PROPOMOS A ONTINYENT:

DOS MODELS DOCENTS I CENTRES ESCOLARS DIFERENTS

MOISÉS CASTELLÁ MIRALLES (COL.LEGI LA CONCEPCIÓN) MIQUEL MARTÍNEZ MARTÍN (IES JAUME I)  BENITO CAMPO PAÍS (FACULTAT DE MAGISTERI)



CONVICCIONS DOCENTS :

1.- Establir la necessària relació i 
connexió del centre escolar i l’entorn

11.- Enfortir la pressa de consciència davant
els problemes locals dins de l’escala

planetaria-global

Treballar mitjançant projectes 
Inter-multidisciplinars

Falta motivació de l'alumnat en la comprensió i 
conscienciació dels problemes ambientals

Concepció constructivista, transformadora i social de l’educació



Fer propostes de solució, aportar-les i  que es puguin exposar participant, que reforci el
coneixement escolar i la consciència social del problema, que millorí l’ordenació del territori

Observar  i investigar en el propi medi,  realizar un treball de camp
que posibilite entendre i destriar dades i

estadístiques, així com que facilite la interpretación dels fets i fenòmens que succeeixen en aquest medi

Identificar problemes urbans, 

ampliats a problemes mediambientals i urbans en l’àmbit municipal

EXIGÈNCIES DE LA INNOVACIÓ :



AVATARS ESCOLARS

Estimular a l’alumne Conèixer, valorar i interpretar 
l’entorn

Buscar sinergies de treball entre professorat, 
departaments i direcció del centre Buscar sinergies de treball entre 

l’administració local i la comunitat educativa

Fomentar les 
xarxes de 

cooperació:
1.- Actors locals

2.- Universitat 3.- Centres 
Educatius

4.- Autoritats locals
5.- Associacions

6.- Empreses locals.



Centre escolar:
Direcció dels centres 

escolars i l’Ampa

Centre escolar:
Ajuda i col·laboració 
resta professorat i 

alumnat

Institucions universitàries 
Departament Didàctica Ciències 

Experimentals i Socials
Vicerrectorat ProjeccióTerritorial i 

Societat  

Projectes innovació e 
investigació en CCSS:
Condemo, red 14, Projecte 
innovació educativa Clima i 

paisatge

Empreses educatives: 

Actio Ajuntament, Regidoria 
d’educació

EXEMPLE DE LES EXIGÈNCIES DEL LIDERATGE DOCENTE:                       
SUPORT NECESSARI



ies Jaume I col.legi La Concepción
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