NOTA DE PREMSA

Maristes Catalunya inicien un procés de participació per
implantar un nou model educatiu diferent i innovador
Maristes Xarxa Innovació és el nou projecte educatiu que les escoles
Maristes posen en marxa en un acte multitudinari a Girona
GIRONA, 7 de setembre de 2016. Maristes Xarxa Innovació és el nom del nou
projecte educatiu que les escoles Maristes de Catalunya posaran en marxa enguany.
Es tracta d’un procés participatiu de cocreació de tota la comunitat educativa, que se
centra en la innovació permanent i en xarxa entre totes les escoles maristes del
país. El projecte s’ha presentat avui en una jornada multitudinària al Palau de
Congressos de Girona amb prop de vuit-cents educadors de les escoles maristes.
Els objectius del projecte se centren a aconseguir que els infants i els joves visquin
una experiència única de creixement encara més positiva, que siguin responsables
del seu aprenentatge i que tinguin la capacitat de transformació necessària per
afrontar en condicions els nous reptes de futur. Pel que fa al professorat, el projecte
d’innovació es focalitza a crear orgull de la professió i a desenvolupar al màxim el
talent humà i professional; i en relació amb les famílies, allò que es pretén és
incrementar la confiança en les escoles i ser part activa de l’educació.
L’objectiu del projecte ha de ser contribuir a la millora educativa del país i proposar
una educació transformadora basada en les persones i en els valors. I s’hi arribarà
utilitzant les metodologies actives, repensant els recursos didàctics i el valor
educatiu dels espais, potenciant la interacció entre els membres de la comunitat
educativa i, especialment, el treball en xarxa dels educadors.
La proposta per assolir el nou model educatiu es fruit del treball de més d’un any
per part d’un equip de mestres i professionals de l’educació que han analitzat els
principals projectes d’innovació que es desenvolupen al nostre país i que han optat
per una metodologia basada en la participació conjunta de totes les escoles i no per
un format individual de cada centre. Les escoles maristes de Catalunya fa anys que
incorporen processos d’innovació i noves metodologies però el que ara es pretén és
crear un projecte comú on la innovació sigui permanent i conjunta, buscant aliances
i treballant amb altres institucions educatives.

Durant la jornada de presentació del nou model educatiu innovador de les escoles
Maristes, que ha tingut lloc avui a Girona, també s’han lliurat els premis
internacionals d’innovació i bones pràctiques Jean-Baptiste Montagne, en la seva
quarta edició, i s’han lliurat també els primers premis Germans Maine i Felip de
projectes amb infants i joves de lleure educatiu.
La jornada ha comptat amb l’assistència de nombrosos representants institucionals
i polítics, com es el cas del sotsdelegat del Govern central a Girona, Juan Manuel
Sánchez-Bustamante; l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; l’adjunt al director
dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona, Josep Fernández; el secretari
general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Enric Puig, el vicepresident de
la CCAPAC (Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de
Catalunya), Albert Alegre, així com de nombrosos representants i experts del sector
educatiu català.
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