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És possible una educació d’excel·lència 
davant del repte de la diversitat?

Context:
Educació/Currículum vs. Educació/Resultats

La llei federal “No Child Left Behind” (2001)
Conseqüències a nivell nacional i a la ciutat de Nova York

La reforma educativa a la ciutat de Nova York
Lideratge (directors i professorat)
Autonomia dels centres docents
Avaluació basada en resultats (alumnes i centres)

Progrés i reptes
Alguns exemples 
L’administració Obama i “NCLB”

Consideracions finals



La clau de l’èxit d’un alumne és saber com intervenir en el 
procés d’instrucció per tal de millorar la qualitat i el nivell 

d’aprenentatge de l’alumnat (Elmore, 2009)

El context

ENSENYAMENT

APRENENTAGE             CONTINGUTS



En un context tradicional, l’èxit escolar ve 
determinat per avaluacions normatives.

Educació tradicional

ENSENYAMENT

APRENENTAGE                                          CONTINGUTS



Aproximació a l’ensenyament 
de l’alumne estranger

modificació curricular-expectatives baixes
model basat en dèficit -manca d’anglès
serveis d’educació especial
educació bilingüe de transició

Educació tradicional

Alt fracàs escolar

Escoles 326 i 328, Manhattan



Educació per resultats

ENSENYAMENT

APRENENTAGE                                          CONTINGUTS

Premissa fonamental: Tot alumne té la capacitat i el dret d’aprendre 
i, per tant, d’adquirir unes competències bàsiques o estàndards.



Principis d’aprenentatge 

1. L’esforç, base de l’aprenentatge
2. Expectatives clares
3. Reconeixement dels èxits
4. Avaluacions justes i autèntiques
5. Rigor acadèmic
6. Comunicació responsable
7. Intel·ligència aplicada
8. Aprendre ‘d’aprenent’

En aquest context, l’èxit escolar ve determinat per avaluacions 
externes basades en els estàndards estatals.

Bases de l’educació per resultats



Habilitats fonamentals: 
- lectura independent 
- tècniques d’escriptura 
- resolució de problemes

Educació/Resultats



Aproximació a l’ensenyament de l’alumne estranger

modificació de les condicions de l’ensenyament; expectatives 
rigoroses per a tots els alumnes
model basat en estratègies d’aprenentatge 
pedagogia diferenciada dins de l’aula
programes bilingües d’immersió dual

Millora del rendiment escolar



NCLB és una legislació federal. Promulga la reforma de 
l’educació sobre la base d’uns nivells alts de coneixements, i 
uns objectius mesurables com a vehicle per millorar els 
resultats individuals de l’alumnat. NCLB és un compromís 
nacional amb l’excel·lència i l’equitat en l'educació.

A l’any 2013-2014, tots els alumnes de 3r grau demostraran 
domini de las habilitats de lectura.

Educació/Resultats



Expandir l’esfera d’èxit escolar a tot l’alumnat

… i 
quina

és
la meta?



Aplicació de NCLBEducació/Resultats

Objectius anuals en llengua i 
matemàtiques Estàndards alineats amb NCLB



Informes estatals per a la família

Si el centre no ha assolit els objectius esperats, 
la llei NCLB dóna als pares l’opció de sol·licitar la 
transferència a una altra escola. L’Estat també 
finança classes de reforç / serveis de tutoria.

Educació/Resultats



L’avaluació estatal de llengua per a estudiants amb anglès com a 
segon idioma reflecteix rigor acadèmic, però té en compte el 
procés de desenvolupament de l’idioma.

La prova de matemàtiques està disponible en vàries llengües, I 
els alumnes tenen l’opció d’escollir l’idioma de la prova.



Impacte de NCLB a l’aula

Expectatives/grau

Estratègies d’aprenentatge

ENSENYAMENT

APRENENTAGE                         CONTINGUTS

Objectius mesurables 
basats en els estàndards



La reforma educativa a Nova York

Estat de Nova York: 2.750.000 
alumnes
Ciutat de Nova York: 1.200.000 
(46% del total)

1.400 centres docents
79.000 professors

Alumnat estranger a la ciutat de Nova York:
13%  de l’alumnat no sap l’anglès (ELLs)
11%  d’ELLs presenten educació formal interrompuda
141 llengües estrangeres (castellà i xinès, predominants)



Fins el 2002

Autonomia 
dels centres docents

Avui

Reforma 
sistemàtica

Organigrama del 
Departament d’Educació



Eixos d’una reforma sistemàtica a Nova York

Lideratge
Alumne
Mestre/professor
Director del centre

Autonomia
Curricular
Pressupostos
Xarxes de centres
Equips d’innovació

Avaluació basada en resultats
Alumnat
Centres



LA guia el treball

Richard Elmore, Universitat de Harvard

Transformació cultural

Ús del treball com a 
eina de canvi cultural

Aprendre el treball

La 
cultura 

guia 
treball

Reforma 
sistemàtica

ASPECTES 
TÈCNICS

ASPECTES 
CULTURALS



Avaluacions periòdiques

Sistema de dades per al professorat i els pares Reforma
sistemàtica



Capacitació del professorat

Analitzar treballs d’alumnes (seguint uns protocols)
Crear i usar rúbriques – pautes  amb criteris d’avaluació
Visitar aules de col·legues amb el propòsit d’aprendre; no 
d’avaluar o inspeccionar – learningwalks

Tenir en compte les condicions de 
l’aprenentatge
Recollir, analitzar i saber interpretar
dades sobre el progrés de l’alumne
Crear aules ‘laboratori’
Integrar les arts i les tecnologies de la 
informació a la pràctica pedagògica

Principis d’aprenentatge 

1. Organitzar per l’esforç
2. Expectatives clares
3. Reconeixement dels èxits
4. Avaluacions justes i 

autèntiques
5. Rigor acadèmic
6. Comunicació responsable
7. Intel·ligència aplicada
8. Aprendre com ‘d’aprenent’

Reforma 
sistemàtica



Reforma
sistemàticaCapacitació del professorat: 

innovació i col·laboració

La innovació per equips és un procés de col·laboració 
sostingut i sistemàtic que ofereix al professorat una via 
de millora del rendiment dels estudiants sobre la base 
de l’anàlisi continuada de dades sobre el seu progrés.

La finalitat d’aquesta col·laboració és identificar 
estratègies diferenciades que ajudin a millorar el 
rendiment  d’alumnes amb reptes acadèmics específics. 
La investigació és en grup reduït, però els resultats es 
poden aplicar a tot el centre.



Reforma
sistemàtica

Recolzament del 
director i l’equip 

directiu; llançament

Autoavaluació 
del centre; 

identificació de 
metes

El professorat 
s’organitza en equips 

Identificació de 
coordinadors; 

funcionament dels 
equips

Exemple del procés de col·laboració

Escola No 83, Bronx
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El procés d’investigació en equip

Exemple del procés de 
col·laboració, cont.

Escola No 83, Bronx
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Exemple del procés de 
col·laboració, cont.

El procés de capacitació del professorat

Escola No 83, Bronx



EQUIPS D’INNOVACIO
I

COL·LABORACIÓ Avaluacions
formatives 
i sumatives
(ENSENYAMENT)

Coherència 
i

qualitat
(CONTINGUTS)

Progrés de 
l’alumnat

(APRENENTATGE)

Avaluació del rendiment

Reforma
sistemàtica



27

L’avaluació anual es basa en:
1. L’ Informe de progrés del centre
2. El nivell de desenvolupament 

segons l’auditoria (Quality  
Review)

3. El progrés d’acord amb l’NCLB

2 3

1

Avaluació anual dels centres docents 
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Progrés i reptes: exemples

Manhattan nord (85% ‘ELL’) 
MS: 319,324, 326 i 328 – Reconegudes avui com escoles model

Harlem
PS 180 – Rep el reconeixement de l’Estat de NY per la seva 
educació d’infants
PS 76 – Seleccionada per la Universitat de Colúmbia com a centre  
laboratori per la transformació cultural i el rendiment

Manhattan West Side
PS 84 – Reconeguda avui per la qualitat dels programes duals en 
castellà i francès
MS 247 – Una de les escoles de més alt rendiment de la ciutat 
a l’any 2009, tot i que l’alumnat es 98% bilingüe

Bronx
PS 69 – Centre model arran de la seva transformació

EL GRAN REPTE: Instituts o high schools
NYC 1- Institut Now, petit i selectivitat



L’administració Obama i ‘NCLB’

L’esperit de la llei és el mateix: El compromís nacional amb
l’excel·lència i l’equitat en l’educació

L’objectiu és l’acreditació dels estudiants al final de l’educació
obligatòria - high school són 4 anys (va  més enllà de l’èxit a 
finals de 3r de primària)

Estàndards més rigorosos: core standards

Revisió dels horaris dels centres

Capacitació, rendiment i salaris del professorat

Recolzament econòmic com incentiu de millora



Si volem que l’éxit escolar escolar sigui 
sostenible,

Moltes gràcies, Roser Salavert

És possible una educació d’excel·lència 
davant del repte de la diversitat?

ÉXIT 
ESCOLAR 

DE 
L’ALUMNE

CENTRE AULA

Una educació d’excel·lència sostinguda

Cal evolucionar d’una cultura de conformitat a una cultura on cal 
rendir comptes del rendiment acadèmic de tot l’alumnat

D’una cultura d’uniformitat a una cultura de diferenciació per 
accelerar l’aprenentatge de tot l’alumnat

D’una cultura on l’avaluació és l’objectiu de l’aprenentatge a una 
cultura on l’avaluació recolza i és part d’aquest aprenentatge, i

D’una cultura on el docent actua individualment, a una cultura de 
col·laboració estratègica i lideratge distributiu.
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