Experiencia piloto de la NEI
Resultados significativos
del proceso de observación

Curso 2014-15

Fundamentación teórica

Favorecedor de
un clima emocional
efectivo

Orientador y guía

Liderazgo
Con el alumnado
Construcción
Desarrollo integral:
distribuido
Vínculos afectivos
cognitivo, emocional
de uno mismo
y efectivos
y ético
Trabajo
Estado de ánimo
En el equipo
cooperativo
y rendimiento
Práctica
y en red
Participativo
académico
Docencia
de autorreflexión
Relaciones
Construcción
compare interioridad
activa del
interpersonales
tida
proyecto vital
Aprendizaje
Comunidad
Relaciones
autónomo
Formación continua
interpersonales
de práctica
Espiritualidad
En metodologías
Aprendizaje
Combinación
pedagógicas
significativo e
de perfiles
Acción tutorial
individualizado
compartida
profesionales
Práctica
Orientada
Rol de aprendiz
Con el
autorreflexiva
al alumno
Competencias
alumno, grupo

Alumno

Interés en el aprendizaje
y desarrollo de su hijo/a
En actividades
presenciales y no
presenciales

de alumnos y
familias
Guía del
proyecto vital del
alumno
Desarrollo de
Atención a las
relaciones de confianza
diferencias individuales

Motivación y
proactividad

Equipo docente

Participación

Generador
de bienestar

Aplican las
orientaciones de los
tutores

Promotores
del aprendizaje

Familias
protagonistas

Acceso a diferentes
canales

Organización

Acompañamiento y
apoyo del equipo
directivo

Trabajo por
proyectos

Integración
diferentes
profesionales
Agrupaciones
Horarios

Flexibles según
la actividad
Semana tipo y
calendario
académico
Flexible y adaptado a
las actividades y
diferentes
agrupaciones

Contenidos

Espacios y
mobiliario

Flexible y
programable

Trabajo en grupo
y colaborativo

TIC: ordenadores
y tabletas

Adaptados a los
objetivos de la NEI

Diferentes espacios
y ambientes
Espacio propio para el profesorado

Priorizados

Evaluación de
la efectividad

Interdisciplinarios

Alumno
Proceso
de aprendizaje

Entornos de
trabajo virtual
Feedback continuo,
inmediato y de calidad

Trabajo individual

De acuerdo con las
necesidades de los
alumnos y complejidad
del proyecto

Programados

Evaluación
formativa
y formadora

Recursos

Flexibilidad en
la aplicación

Autoevaluación, Integración
coevaluación y de los
heteroevaluación valores

Encargos
grupales
Encargos
individuales

Inteligencias
múltiples
Aprendizaje
en red

Modalidades
de aprendizaje

Visión compartida H2020

50-60 alumnos para
2-3 profesores

Conocimientos
Reflexión y significativos y
metacognición práctica

Desarrollo de
competencias

Metodología

Comunicación

Cultura escolar
colaborativa

Integración
TIC’s

Equipo docente

Evaluación por parte
del alumnado

Selección de
contenidos según
los proyectos
y calendarios
académicos
Responden a los
objetivos de la
NEI

Sigue el ciclo
retención comprensión Evaluación y feedback utilización
entre profesores

Método de observación de la NEI

Se ha utilizado una metodología de investigación-acción

Muestra

Instrumentos

Instrumentos de observación no participante

Red
3 Escuelas

Jesuïtes
St Gervasi

Jesuïtes
Lleida

5º Primaria

Jesuïtes
Clot
1º ESO

6 aulas

6 aulas

31

Autoperceptivo

Cuestionario
docente
Batería de
preguntas en
relación a las
dimensiones
estudiadas

30 cuestionarios

docentes

Observacional

Focus group

Entrevista
grupal semiestructurada

Observación

Observadores
no
participantes

3 focus
32 docentes 78

Procedimiento

1

Construcción
y validación
del cuadro de
comandamiento

2

Diseño,
construcción y
validación de
los instrumentos

3

Recopilación
de datos

4

Análisis e
interpretación
de los datos

5

Elaboración
del informe y
diseño del plan
de actuación

6

Difusión
de los resultados
obtenidos

DIMENSIÓ

Resultados generales

Continguts

Metodologia

Centre del procés d'ensenyament-aprenentatge. Té un paper actiu i protagonista, treballa
individualment i de forma cooperativa amb els seus companys, amb el guiatge dels docents.

Reduït i polivalent que planifica, acompanya i avalua conjuntament a l’aula un mateix grup
d’alumnes.

Es treballen principalment de manera interdisciplinària a través de metodologies actives
per tal de desenvolupar les competències que cal assolir.

Promotora del treball autònom, treball cooperatiu i l'aprenentatge significatiu, fent
conscient a l'alumne del què aprèn i com ho fa.

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

Treballa en diferents modalitats
d’aprenentatge

4,0
Té un paper protagonista

3,1
Desenvolupa diferents rols i
responsabilitats

2,9

• El grado en el que la experiencia piloto de la NEI

Organización

Metodología

Contenidos

Equipo docente

Alumno

DIMENSIÓN

Espacios

En la interpretación de los datos relativos a cada
dimensión se establece en forma de intervalos la
valoración siguiente: 4-3 alto; 2,9-2 medio; 1,9-1
bajo.

Familias

La observación de la Experiencia Piloto de la NEI
se estructura en 8 dimensiones, sus categorías
e indicadores esenciales. Se fundamenta en
las evidencias de diferentes estudios y autores.

•Los puntos fuertes de la aplicación del MEJE y los

Evaluación

ámbitos que requieren acciones de mejora para
avanzar en la implantación de la NEI.

Para el análisis y contraste de los datos recogidos
sobre las dimensiones evaluadas, se elaboró un
índice de valoración de su grado de implantación
establecido en un intervalo de 1 y 4, siendo 1 el
valor inferior del nivel de valoración del indicador y
4, el valor superior.

responde al Modelo Educativo de JE (MEJE).

Relacions

Espiritualitat

Manté relacions efectives amb
els companys

Pren iniciatives sobre el seu
projecte vital

3,6

Reunions a l’inici i final
de setmana

Es dirigeix a qualsevol dels
membres de l’equip docent

3,9

2,7

2,3

3,1

3,2

3,4

Consolidar el funcionament
dels rols d’aula.

Realització d'activitats d'inici
i final de dia.

Aplicar els grups base i de
referència.

4,0

Suport tècnic de gestió

3,6

Planificació, programació i treball conjunt dels
continguts

3,4

2,8

En espiral i sense repeticions

3,0

3,3
Ús adequat de la memorització
de continguts

Potenciar la reflexió i l’avaluació en les
reunions setmanals.

Responen als objectius de la NEI

Interconnexió entre intel·ligències i
desenvolupament competencial

3,2

Importància de la reflexió /
metacognició

Autoplanificació del temps per
part dels alumnes

3,5

2,6

Punts forts
Integració dels valors.

Integració transversal dels valors

3,6

Importància de la
contextualització de continguts

Presència prospectiva.

3,5

3,1

Faciliten la comprensió.

Punts forts

Continguts per a la comprensió i l’aplicació en
l’Entorn de Treball Individual.

Treball cooperatiu combinat
amb altres modalitats.

Interconnexió teoria-pràctica

3,5

Promoció de la reflexió.
Pre-lliçó i repeticions.

Proporcionar formació continuada.

Propostes de millora

Revisar el sistema de treball en equip.

Revisar les activitats en relació als resultats i
impactes esperats.

Establir consens en la innovació i millora de la
Nova Acció Tutorial (NAT).

Establir consens sobre les activitats de
desenvolupament espiritual i programar-les en
aquest marc.

Oferir atenció i acompanyament envers les
dificultats.

Valorar l’adequació dels continguts als
objectius d’aprenentatge per cada projecte.

DIMENSIÓ

DIMENSIÓ

3,1

3,1

Adients als objectius d’aprenentatge de la NEI.

Propostes de millora

Atenció a les famílies i als alumnes.

Consideració de les
intel·ligències múltiples

3,2

3,1

Reunions per planificar i organitzar.

Relació efectiva entre docent- alumne.

Consideració dels
coneixements previs

3,0

3,2

Punts forts

Satisfacció per la docència compartida.

Diferents modalitats
d’aprenentatge

Evidències del contingut treballat en l’entorn de
treball dels alumnes

Segueixen el cicle retenció-comprensió-utilització

Disposició i actituds envers la tasca.

Transversalitat/
Interconnexió

SUBCATEGORIA

Contextualitzats

4,0

Interacció entre docents
dins l’aula

Factors promotors de
l’aprenentatge

Interconnexió entre àrees

3,6

Activitats contextualitzades i
significatives.

Propostes de millora
Difusió entre escoles
d’activitats per facilitar la
metacognició i la reflexió.
Consolidació metodologia i
modalitats d'aprenentatge
aplicades.

Combinació teoria-pràctica.
Interconnexió entre àrees.
Incorporació intel·ligències
múltiples.

DIMENSIÓ

Avaluació

Famílies

Espais

Un model vinculat a l’adquisició de competències i al treball de les intel·ligències múltiples

S’incorporen al procés d’enseyament-aprenentatge de l’alumne col·laborant-hi. S’estableix
una comunicació fluïda i freqüent.

Més amplis i polivalents, alegres, ben il·luminats i minimitzant el soroll. Mobiliari versàtil
adaptat al ritme de treball de l’alumne.

Agrupacions flexibles de 50-60 alumnes acompanyats per un equip de 2-3 docents que
interactuen alhora, combinant el treball individual, en petit grup i en gran grup.

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

Avaluació del professorat

Avaluació dels alumnes

Avaluació a través del dossier
d’aprenentatge

Autoavaluació dels alumnes

Rol de les famílies

Comunicació amb les famílies

3,4

Paper protagonista en l’aprenentatge del seu fill

2,7

2,9
Coavaluació entre alumnes

Participació en activitats escolars i extraescolars

1,8

2,8

Espais de treball
de l’alumne

Accés a l’expedient virtual del fill/a
No s'ha
implantat en el
primer any

Responen als objectius
pedagògics de l’etapa

2,7

S’avaluen els coneixements
previs.
S’avaluen els exercicis i els
encàrrecs.
Oferiment de criteris
d’avaluació a l’alumnat.
Més pautada i planificada.
Avaluació continuada.
Introducció de l’auto- i
coavaluació.

Espais
complementaris
dins l’aula

Disponibilitat d’espai
pel professorat dins
l’aula

Recursos digitals i espai
de treball individual (ETI)
i compartit (ETC)

Disponibilitat de sala de
reunions, presentacions,
espai jocs, biblioteca

3,9

3,2

No s'ha
implantat
en algunes
escoles

2,0

Agrupacions

Horari

Equip profesional

Programació dels horaris
flexible, setmanal i diària

Integració d’altres
professionals a l’aula

SUBCATEGORIA
Agrupació per edats en el
grup-aula

4,0

3,3

2,6

4,0
3,3

Treball de l'equip de tutors amb
el grup-aula

Propostes de millora
Coavaluació entre professors

Organització

Agrupació per matèries
específiques

Mobiliari adequat a les
activitats i les agrupacions

No s'ha
implantat en el
primer any

Punts forts

Recursos de
l’aula-grup

3,4

Satisfacció envers els diferents canals de comunicació

Avaluació dels docents per part
dels alumnes

1,0

Espais de treball
del professorat

SUBCATEGORIA

SUBCATEGORIA

3,5

3,6

La información que se presenta a continuación corresponde a las categorías y subcategorías asignadas a
cada dimensión. Para cada dimensión se indican los puntos fuertes
y las propuestas de mejora

Organització metodològica

Relacions

3,8

Consensuar activitats de
desenvolupament espiritual.

DIMENSIÓ

Organització

2,9

Interacció amb els
alumnes entre tot l'equip

Donar més autonomia al seu
aprenentatge.
Potenciar i avaluar la
competència d'aprendre a
aprendre..

3,4

Coneixements/habilitats Disseny de les unitats didàcti- Acció tutorial a les famílies
de millora del professorat ques compartit entre tot l'equip compartida entre tot l'equip

Propostes de millora

Promoure els rols no
assignats que afavoreixen la
cooperació i els resultats
esperats.

Avaluació dels resultats
d’aprenentatge

3,2

Acció tutorial dels alumnes
compartida entre l'equip

3,5

Relacions interpersonals
efectives entre alumnes.

3,5

3,2

Relació i compromís de
l’equip

2,4

Nivell de responsabilitat alt.

Ús d’estratègies pera una
avaluació formativa

3,5

Coneixement del
professorat

Actituds positives

SUBCATEGORIA

3,2

Acció tutorial

3,7

Comparteix el seu entorn de
treball amb la família

2,7

L'avaluació com a eina

4,0

Relacions

4,0

3,0

Punts forts

Implicació de l’alumnat en els
processos.

Disposició per a la
tasca

SUBCATEGORIA

Planificació i
organització del curs

3,3

Comparteix el seu entorn de
treball amb els companys

Comparteix el seu entorn de
treball amb l’equip docent

Aplicació de diferents
agrupacions segons
l’activitat.

Organització
SUBCATEGORIA

SUBCATEGORIA

Este estudio se focaliza en identificar:

DIMENSIÓ

Equip Docent

Rol d’aprenent

Este documento representa la síntesis de los resultados de la observación (evaluación de proceso) de la
implementación de la experiencia piloto de la NEI. Fue encargado por la Dirección General de la red de escuelas
JE al CETEI. Se ha llevado a cabo entre los años académicos 2013-15 y ha finalizado en septiembre del 2015.
La evaluación de la experiencia piloto de la NEI (evaluación de impacto) se iniciará en mayo del 2016 y se hará
pública en febrero del 2017.

DIMENSIÓ

DIMENSIÓ

Alumne

4,0

Dissenyar activitats
d’avaluació incloent el
feedback immediat.
Promoure el protagonisme
de l'alumne en l'avaluació
Sistematitzar l’ús de l’auto i
la co-avaluació.
Dissenyar el sistema
d’avaluació d’alumnes amb
NEE.
Millorar el butlletí i gestor de
notes i l'accés d'alumne si
pares.
Instaurar l'avaluació del
professorat per part de
l'alumnat.
Sistematitzar la coavaluació
entre el professorat.

Punts forts

Propostes de millora

Connexió i interrelació amb les famílies.

Incrementar la participació activa de les
famílies a les aules.

Confiança i satisfacció amb la feina del
mestre.
Coneixement del desenvolupament dels seus
fills a l'aula.

Compartir amb les famílies les accions de
difusió de l’experiència de la NEI.
Abordar problemes prioritaris de pares amb
fills en fòrum-debat.

Punts forts

Propostes de millora

Punts forts

Propostes de millora

Flexible i adequat a les activitats previstes i
diferents agrupacions.

Incloure la participació de l'alumnat en la tria
dels espais.

Adaptació de l'horari setmanal al tipus
d'activitats programades.

Ús d’ordinadors a l’aula amb connexió Wifi.

Facilitar espais pel treball individual.

Ajust de l’horari diari en cas necessari.

Combinar les activitats docents a l'aula amb
l'acció tutorial i les activitats organitzatives i
de gestió docent.

Disponibilitat d’un ETC.

Millorar el coneixment dels professors i
alumnes en l'ús dels entorns de treball virtual.

Integració del Tècnic de Gestió.

Disponibilitat d’una biblioteca d’aula.

Disposar d'un ordinador per parella (5è).
Revisar i millorar el rendiment dels ordinadors.
Analitzar i prendre decisions sobre el baix ús
de les tauletes

Organitzar reunions especialistes i equip de
tutors.
Presència dels directors NEI a les aules per
l’abordatge dels problemes, les innovacions
creatives i la presa de decisions.
Comunicació fluida entre directors de la NEI i
equips de professors sobre la seva agenda i els
esdeveniments relacionats amb la NEI.

DIMENSIÓN

Alumno

Centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene un papel activo y protagonista, trabaja
individualmente y de forma cooperativa con sus compañeros, con la guía de los docentes.

Resultats generals

Rol de aprendiz

4,0

Aquest document representa la síntesi dels resultats de l'observació (avaluació de procés) de la implantació de
l'experiència pilot de la NEI. Va ser encarregat per la Direcció General de la xarxa d'escoles JE al CETEI. S'ha dut a
terme entre els anys acadèmics 2013-15 i ha finalitzat el setembre del 2015. L'avaluació de l'experiència pilot de la
NEI (avaluació d'impacte) s'iniciarà a partir del maig de 2016 i es farà pública el primer semestre de l’any 2017.

Metodologia

Continguts

Equip docent

L’observació de l’Experiència pilot de la NEI s’estructura
en 8 dimensions, les seves categories i indicadors
essencials. Es fonamenten en les evidències de diferents
estudis i autors.

En la interpretació de les dades relatives a cada dimensió s’estableix en forma d’intervals la valoració següent:
4 - 3 alt; 2,9 - 2 mig; i 1,9 - 1 baix.

Desarrolla diferentes roles y
responsabilidades

4,0

3,2

3,5

3,2

3,2

2,7

2,3

3,1

1,0

CATEGORIA

3,0

Disposición para
la tarea

Relaciones

Conocimiento del
profesorado

Relación y compromiso Acción tutorial de los
con el equipo
alumnos compartida

4,0
Reuniones al inicio y
final de la semana

3,2
Mejora competencial
del profesorado

3,7

Comparte su entorno de
trabajo con la familia

3,4
Actitudes positivas

2,4

Se dirige a cualquier
miembro del equipo docente

3,9

3,5

Consolidar el
funcionamiento de los roles
del aula.
Promover los roles no
asignados que favorecen la
cooperación y los
resultados esperados.
Aplicar el grupo base y de
referencia.
Consensuar actividades de
desarrollo espiritual.

3,4

Acción tutorial a las
familias compartida

4,0

Apoyo técnico de
gestión

3,6

Un modelo vinculado a la adquisicón de competencias y desarrollo de las inteligencias múltiples.

CATEGORÍA

Reuniones para planificar y organizar.
Disposición y actitudes respecto a la tarea.
Satisfacción por la docencia
compartida.
Relación efectiva entre docentealumno.
Atención a las familias y a los
alumnos.

Evaluación del
profesorado

Evaluación de los
alumnos

Uso de estrategias
para una ev. formativa

Evaluación a través del
dosier de aprendizaje

Autoevaluación

3,4

Evaluación de los resultados
de aprendizaje

3,5

2,9
Coevaluación

2,8

3,0

Participación en actividades escolares
y extraescolares

1,8

Puntos fuertes

Se evalúan los ejercicios
y los encargos.
Se ofrecen criterios de
evaluación al alumnado.
Más pautada y
planificada.
Evaluación continua.
Introducción de la auto
y coevaluación.

Coevaluación

2,0

3,3
Ús adequat de la memorització
de continguts

3,5
Integració dels valors.

Integració transversal dels valors

3,6

3,1

3,5

Faciliten la comprensió.

Punts forts

Continguts per a la comprensió i l’aplicació en
l’Entorn de Treball Individual.

Treball cooperatiu combinat
amb altres modalitats.

Interconnexió teoria-pràctica

3,5

Promoció de la reflexió.
Pre-lliçó i repeticions.

Propostes de millora
Revisar les activitats en relació als resultats i
impactes esperats.
Establir consens sobre les activitats de
desenvolupament espiritual i programar-les en
aquest marc.

Ofrecer atención y acompañamiento
frente a las dificultades.

Valorar l’adequació dels continguts als
objectius d’aprenentatge per cada projecte.

DIMENSIÓ

Interconnexió entre àrees

3,6

Activitats contextualitzades i
significatives.

Propostes de millora
Difusió entre escoles
d’activitats per facilitar la
metacognició i la reflexió.
Consolidació metodologia i
modalitats d'aprenentatge
aplicades.

Combinació teoria-pràctica.
Interconnexió entre àrees.
Incorporació intel·ligències
múltiples.

DIMENSIÓ

Espais

Organització

Més amplis i polivalents, alegres, ben il·luminats i minimitzant el soroll. Mobiliari versàtil
adaptat al ritme de treball de l’alumne.

Agrupacions flexibles de 50-60 alumnes acompanyats per un equip de 2-3 docents que
interactuen alhora, combinant el treball individual, en petit grup i en gran grup.

CATEGORIA

CATEGORIA

Espais de treball
de l’alumne

Espais de treball
del professorat

Recursos de
l’aula-grup

Espais
complementaris
dins l’aula

Disponibilitat d’espai
pel professorat dins
l’aula

Recursos digitals i espai
de treball individual (ETI)
i compartit (ETC)

Disponibilitat de sala de
reunions, presentacions,
espai jocs, biblioteca

SUBCATEGORIA
Responen als objectius
pedagògics de l’etapa

3,4

Satisfacción respecto de los diferentes canales
de comunicación

2,7

2,6

Importància de la
contextualització de continguts

Presència prospectiva.

Establecer consenso en la innovación
y mejora de la nueva acción tutorial
(NAT).

No se ha realizado
en el primer año

Autoplanificació del temps per
part dels alumnes

Punts forts

Revisar el sistema de trabajo en
equipo.

Acceso al expediente virtual del hijo/a

Interconnexió entre intel·ligències i
desenvolupament competencial

3,2

Importància de la reflexió /
metacognició

Proporcionar formación continua.

Comunicación con las familias

3,1

3,1

3,2

3,9

3,2

No s'ha
implantat
en algunes
escoles

Agrupacions

Horari

Equip profesional

Programació dels horaris
flexible, setmanal i diària

Integració d’altres
professionals a l’aula

SUBCATEGORIA
Agrupació per edats en el
grup-aula

4,0

3,3

2,6

Agrupació per matèries
específiques

Mobiliari adequat a les
activitats i les agrupacions

4,0

Evaluación por parte de los
alumnos
No se ha realizado
este primer año

Consideració de les
intel·ligències múltiples

3,2

Potenciar la reflexión y la evaluación
en las reuniones semanales.

SUBCATEGORÍA

2,7

Consideració dels
coneixements previs

3,0

Responen als objectius de la NEI

Propuestas de mejora

Se incorporan al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno colaborando con él. Se
establece una comunicación fluida y frecuente.

Papel protagonista en el aprendizaje
de su hijo/a

Transversalitat/
Interconnexió

Adients als objectius d’aprenentatge de la NEI.

Familias

Rol de las familias

Diferents modalitats
d’aprenentatge

Evidències del contingut treballat en l’entorn de
treball dels alumnes

3,1

CATEGORÍA

La evaluación como
herramienta

2,8

En espiral i sense repeticions

4,0

Interacción de
docentes en el aula

Planificació, programació i treball conjunt dels
continguts

3,4

2,9

Diseño compartido de
unidades didácticas

Factors promotors de
l’aprenentatge

SUBCATEGORIA

Contextualitzats

Segueixen el cicle retenció-comprensió-utilització

Puntos fuertes

Organització metodològica

Relacions

SUBCATEGORIA

DIMENSIÓN

Evaluación

Organització

3,8

Dar más autonomía a su
aprendizaje.

Potenciar y evaluar la
competencia de aprender a
aprender.

Acción tutorial

Interacción compartida
respecto a los alumnos

Propuestas de mejora

DIMENSIÓN

Se evalúan los
conocimientos previos.

La informació que es presenta a continuació correspon a les categories i subcategories assignades a cada dimensió.
Per cada dimensió s’indiquen els punts forts
i les propostes de millora

3,3

Comparte su entorno de
trabajo con sus compañeros

Relaciones interpersonales
efectivas entre alumnos.

3,6

CATEGORIA

SUBCATEGORÍA

Nivel de responsabilidad
alto.

3,5

CATEGORÍA

Planificación y organización del curso

Puntos fuertes

SUBCATEGORÍA

Promotora del treball autònom, treball cooperatiu i l'aprenentatge significatiu, fent
conscient a l'alumne del què aprèn i com ho fa.

Toma iniciativas en
relación a su proyecto vital

2,7

Implicación del alumnado
en los procesos.

Es treballen principalment de manera interdisciplinària a través de metodologies actives
per tal de desenvolupar les competències que cal assolir.

Equipo docente

Tiene relaciones efectivas
con sus compañeros

Comparte su entorno de
trabajo con el equipo docente

Aplicación de diferentes
agrupaciones según la
actividad.

Reducido y polivalente que planifica, acompaña y evalúa conjuntamente en el aula a un
mismo grupo de alumnos.

Organización

Realización de actividades
de inicio y final de día.

Organització

requereixen accions de millora per avançar en la
implantació de la NEI

Espais

• Els punts forts de l’aplicació del MEJE i els àmbits que

Per a l’anàlisi i contrast de les dades recollides sobre
les dimensions avaluades, es va elaborar un índex de
valoració del seu grau d'impantació establert en un
interval d’1 i 4, essent 1 el valor inferior del nivell de
valoració de l’indicador i 4 el valor superior.

Famílies

Model Educatiu de JE (MEJE).

Avaluació

• El grau en el que l’experiència pilot de la NEI respon al

Alumne

3,1

2,9

Aquest estudi s’adreça a identificar:

DIMENSIÓ

Tiene un papel protagonista

Metodologia

Espiritualidad

3,6

DIMENSIÓ

Continguts

Relaciones

SUBCATEGORÍA

Trabaja en diferentes
modalidades de aprendizaje

DIMENSIÓ

DIMENSIÓN

3,3

Treball de l'equip de tutors amb
el grup-aula

Propuestas de mejora
Diseñar actividades de
evaluación incluyendo
el feedback inmediato.

4,0

Promover el protagonismo
del alumno en la evaluación.
Sistematizar el uso de la auto
y coevaluación
Diseñar un sistema de
evaluación de alumnos con
NEE.

Puntos fuertes

Conexión e interrelación con las familias.

Mejorar el boletín y gestor
de notas y el acceso de
alumnos y familias.

Confianza y satisfacción con el trabajo del
docente.

Instaurar la evaluación del
profesorado por parte del
alumnado.

Conocimiento del desarrollo de sus hijos/as
en el aula.

Sistematizar la coevaluación
entre el profesorado.

Propuestas de mejora

Incrementar la participación activa de las
familias en el aula.
Compartir con las familias las acciones de
difusión de la experiencia de la NEI.
Abordar problemas prioritarios de
familias con hijos en fórum-debate

Punts forts

Propostes de millora

Punts forts

Propostes de millora

Flexible i adequat a les activitats previstes i
diferents agrupacions.

Incloure la participació de l'alumnat en la tria
dels espais.

Adaptació de l'horari setmanal al tipus
d'activitats programades.

Ús d’ordinadors a l’aula amb connexió Wifi.

Facilitar espais pel treball individual.

Ajust de l’horari diari en cas necessari.

Combinar les activitats docents a l'aula amb
l'acció tutorial i les activitats organitzatives i
de gestió docent.

Disponibilitat d’un ETC.

Millorar el coneixment dels professors i
alumnes en l'ús dels entorns de treball virtual.

Integració del Tècnic de Gestió.

Disponibilitat d’una biblioteca d’aula.

Disposar d'un ordinador per parella (5è).
Revisar i millorar el rendiment dels ordinadors.
Analitzar i prendre decisions sobre el baix ús
de les tauletes

Organitzar reunions especialistes i equip de
tutors.
Presència dels directors NEI a les aules per
l’abordatge dels problemes, les innovacions
creatives i la presa de decisions.
Comunicació fluida entre directors de la NEI i
equips de professors sobre la seva agenda i els
esdeveniments relacionats amb la NEI.

DIMENSIÓ

Resultats generals

Reduït i polivalent que planifica, acompanya i avalua conjuntament a l’aula un mateix grup
d’alumnes.

Se trabajan principalmente de manera interdisciplinaria a través de metodologías
activas para desarrollar las competencias a alcanzar.

Contenidos

Metodología

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

Treballa en diferents modalitats
d’aprenentatge

Espiritualitat

Manté relacions efectives amb
els companys

Pren iniciatives sobre el seu
projecte vital

3,1
Desenvolupa diferents rols i
responsabilitats

3,6

Reunions a l’inici i final
de setmana

Comparteix el seu entorn de
treball amb la família

Organització

4,0

Acció tutorial dels alumnes
compartida entre l'equip

3,2

Es dirigeix a qualsevol dels
membres de l’equip docent

3,4

3,9

3,5

Relacions interpersonals
efectives entre alumnes.
Realització d'activitats d'inici
i final de dia.

Aplicar els grups base i de
referència.

DIMENSIÓ

2,3

3,1

4,0
Interacció entre docents
dins l’aula

Suport tècnic de gestió

3,6

3,4

2,8

3,0

Potenciar la reflexió i l’avaluació en les
reunions setmanals.

Atenció a les famílies i als alumnes.

Diferentes modalidades
de aprendizaje

Consideración de los
conocimientos previos

Consideración de las
inteligencias múltiples

Uso adecuado de la
memorización de contenidos

Interconexión entre
inteligencias y competencias

Importancia de la reflexión
y la metacognición

Autoplanificación del
tiempo (alumnos)

3,0

3,1

Responden a los objetivos de la NEI

3,5

Puntos fuertes
Integración de los valores.

Integración transversal de los valores

3,6

Siguen el ciclo retención-comprensión
3,1 -utilización

Facilitan la comprensión.

Puntos fuertes
Trabajo cooperativo
combinado con otras
modalidades.

Contenidos para la comprensión y la
aplicación en el entorno de trabajo
individual.

Propuestas de mejora

Revisar el sistema de treball en equip.

Pre-lección y repeticiones.

Revisar las actividades en relación a los
resultados e impactos esperados.

Establir consens en la innovació i millora de la
Nova Acció Tutorial (NAT).

Valorar la adecuación de los contenidos a
los objetivos de aprendizaje para cada
proyecto.

DIMENSIÓN

Organización

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

Avaluació a través del dossier
d’aprenentatge

Autoavaluació dels alumnes

SUBCATEGORIA

3,4

3,5

3,6

2,7

2,9
Coavaluació entre alumnes

SUBCATEGORÍA

Paper protagonista en l’aprenentatge del seu fill

Participació en activitats escolars i extraescolars

1,8

2,8

Accés a l’expedient virtual del fill/a
No s'ha
implantat en el
primer any

No s'ha
implantat en el
primer any

S’avaluen els coneixements
previs.
S’avaluen els exercicis i els
encàrrecs.
Oferiment de criteris
d’avaluació a l’alumnat.
Més pautada i planificada.
Avaluació continuada.
Introducció de l’auto- i
coavaluació.

2,0

Recursos del
aula-grupo

Espacios complementarios en el aula

Recursos digitales
y espacio de trabajo
individual (ETI)
y compartido (ETC)

Disponibilidad de
sala de reuniones,
presentaciones,
espacio juegos,
biblioteca

3,4

3,9

3,2

No se ha
realizado
en algunas
escuelas

Puntos fuertes

Sistematitzar l’ús de l’auto i
la co-avaluació.
Dissenyar el sistema
d’avaluació d’alumnes amb
NEE.
Millorar el butlletí i gestor de
notes i l'accés d'alumne si
pares.
Instaurar l'avaluació del
professorat per part de
l'alumnat.
Sistematitzar la coavaluació
entre el professorat.

Punts forts

Propostes de millora

Connexió i interrelació amb les famílies.

Incrementar la participació activa de les
famílies a les aules.

Confiança i satisfacció amb la feina del
mestre.
Coneixement del desenvolupament dels seus
fills a l'aula.

Compartir amb les famílies les accions de
difusió de l’experiència de la NEI.
Abordar problemes prioritaris de pares amb
fills en fòrum-debat.

Flexible y adecuado a las
actividades previstas y diferentes
agrupaciones.
Uso de ordenadores en el aula con
conexión wifi.
Disponibilidad de un ETC.
Disponibilidad de una biblioteca de
aula.

Horario

Equipo profesional

Programación flexible
de los horarios

Integración de otros
profesionales en el aula

SUBCATEGORÍA
Agrupaciones por edades
en el grupo-aula

4,0

3,3

2,6

Agrupaciones por materias
específicas

Trabajo del equipo de
profesores con el grupo-aula

4,0

Dissenyar activitats
d’avaluació incloent el
feedback immediat.
Promoure el protagonisme
de l'alumne en l'avaluació

Agrupaciones

4,0

3,3

Propostes de millora
Coavaluació entre professors

Responden a los
Disponibilidad
objetivos pedagógicos de espacio para
de la etapa
el profesor
dentro del aula

Agrupaciones flexibles de 50-60 alumnos acompañados por un equipo de 2-3 docentes que
interactúa conjuntamente combinando trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo.

Mobiliario adecuado
a las agrupaciones
y las actividades

Avaluació dels docents per part
dels alumnes

Punts forts

Espacios del
profesorado

Satisfacció envers els diferents canals de comunicació

2,7

Consolidación metodológica
y de las modalidades de
aprendizaje aplicadas.

DIMENSIÓN

Espacios

Espacios del
alumno

3,6

Difusión entre escuelas de
actividades para facilitar la
metacognición y la reflexión.

Incorporación de las
inteligencias múltiples.

Más amplios y polivalentes, alegres, bien iluminados y minimizando el ruido. Mobiliario
versátil adaptado al ritmo de trabajo del alumno.

Comunicació amb les famílies

Interconexión entre áreas

Propuestas de mejora

Interconexión entre áreas.

S’incorporen al procés d’enseyament-aprenentatge de l’alumne col·laborant-hi. S’estableix
una comunicació fluïda i freqüent.

Rol de les famílies

Interconexión teórico3,5 práctica

Combinación teóricopráctica.

Famílies
Avaluació dels alumnes

2,6

Actividades contextualizdas
y significativas.

Establecer un consenso sobre las
actividades de desarrollo espiritual y
programarlas en este marco.

Oferir atenció i acompanyament envers les
dificultats.

3,2

3,5

Promoción de la reflexión.

Proporcionar formació continuada.

3,1

Importancia de la contextualización de contenidos

Presencia prospectiva.

Un model vinculat a l’adquisició de competències i al treball de les intel·ligències múltiples

Avaluació del professorat

3,3

3,2

Adecuados a los objetivos de aprendizaje
de la NEI.

Reunions per planificar i organitzar.

Relació efectiva entre docent- alumne.

Transversalidad /
Interconexión

Evidencias del contenido trabajado en
el entorno de trabajo de los alumnos

En espiral y sin repeticiones

3,1

Propostes de millora

Satisfacció per la docència compartida.

SUBCATEGORÍA

Factores
promotores del
aprendizaje

3,2

Punts forts
Disposició i actituds envers la tasca.

Organización
metodológica

Avaluació

1,0

La informació que es presenta a continuació correspon a les categories i subcategories assignades a cada dimensió.
Per cada dimensió s’indiquen els punts forts
i les propostes de millora

Planificación, programación y trabajo conjunto
de los contenidos

Contextualizados

4,0

DIMENSIÓ

Avaluació dels resultats
d’aprenentatge

2,7

Relaciones

3,8

Donar més autonomia al seu
aprenentatge.

Consolidar el funcionament
dels rols d’aula.

Organización

2,9

Interacció amb els
alumnes entre tot l'equip

Propostes de millora

Potenciar i avaluar la
competència d'aprendre a
aprendre..

3,4

Coneixements/habilitats Disseny de les unitats didàcti- Acció tutorial a les famílies
de millora del professorat ques compartit entre tot l'equip compartida entre tot l'equip

Actituds positives

Promoure els rols no
assignats que afavoreixen la
cooperació i els resultats
esperats.

3,5

3,2

Relació i compromís de
l’equip

2,4

Nivell de responsabilitat alt.

Ús d’estratègies pera una
avaluació formativa

3,2

Coneixement del
professorat

3,7

SUBCATEGORIA

3,5

Acció tutorial

4,0

3,0

2,7

L'avaluació com a eina

3,2

Relacions

Promotora del trabajo autónomo, el trabajo cooperativo y el aprendizaje significativo, haciendo
consciente al alumno de lo que aprende y cómo lo hace.

SUBCATEGORÍA

Planificació i
organització del curs

3,3

Comparteix el seu entorn de
treball amb els companys

Punts forts

Implicació de l’alumnat en els
processos.

Disposició per a la
tasca

SUBCATEGORIA

Comparteix el seu entorn de
treball amb l’equip docent

Aplicació de diferents
agrupacions segons
l’activitat.

Organització

Consensuar activitats de
desenvolupament espiritual.

Espais

Metodologia

Continguts

Alumne

Equip docent

L’observació de l’Experiència pilot de la NEI s’estructura
en 8 dimensions, les seves categories i indicadors
essencials. Es fonamenten en les evidències de diferents
estudis i autors.

En la interpretació de les dades relatives a cada dimensió s’estableix en forma d’intervals la valoració següent:
4 - 3 alt; 2,9 - 2 mig; i 1,9 - 1 baix.

Famílies

requereixen accions de millora per avançar en la
implantació de la NEI

Per a l’anàlisi i contrast de les dades recollides sobre
les dimensions avaluades, es va elaborar un índex de
valoració del seu grau d'impantació establert en un
interval d’1 i 4, essent 1 el valor inferior del nivell de
valoració de l’indicador i 4 el valor superior.

Avaluació

• Els punts forts de l’aplicació del MEJE i els àmbits que

DIMENSIÓ

Té un paper protagonista

2,9

Model Educatiu de JE (MEJE).

Relacions

SUBCATEGORIA

Aquest estudi s’adreça a identificar:

DIMENSIÓN

Centre del procés d'ensenyament-aprenentatge. Té un paper actiu i protagonista, treballa
individualment i de forma cooperativa amb els seus companys, amb el guiatge dels docents.

Rol d’aprenent

Aquest document representa la síntesi dels resultats de l'observació (avaluació de procés) de la implantació de
l'experiència pilot de la NEI. Va ser encarregat per la Direcció General de la xarxa d'escoles JE al CETEI. S'ha dut a
terme entre els anys acadèmics 2013-15 i ha finalitzat el setembre del 2015. L'avaluació de l'experiència pilot de la
NEI (avaluació d'impacte) s'iniciarà a partir del maig de 2016 i es farà pública el primer semestre de l’any 2017.

DIMENSIÓN

Equip Docent

4,0

• El grau en el que l’experiència pilot de la NEI respon al

DIMENSIÓ

Alumne

Propuestas de mejora

Puntos fuertes

Incluir la participación del alumnado en la
elección de los espacios.

Adaptación del horario semanal
al tipo de actividades programadas.

Facilitar espacios para el trabajo individual.

Ajuste del horario diario en caso
de necesidad.

Mejorar el conocimiento de los profesores y
alumnos en el uso de los entornos de trabajo
virtual.
Disponer de un ordenador por pareja (5º).
Revisar y mejorar el rendimiento de los
ordenadores.
Analizar y tomar decisiones sobre el bajo uso
de las tabletas.

Integración del Técnico de Gestión.

Propuestas de mejora

Combinar las actividades docentes en el aula
con la acción tutorial y las actividades
organizativas y de gestión docente.
Organizar reuniones entre especialistas y el
equipo de tutores.
Presencia de los directores de la NEI en las
aulas para el abordaje de los problemas, las
innovaciones creativas y la toma de
decisiones.

Comunicación fluida entre directores de la NEI
y equipos de profesores sobre la agenda y los
acontecimientos relacionados con la NEI.

