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Els docents creuen que l’educació és més que la 
transmissió de coneixements. És generalitzada una visió 

holística de l’educació que ha de proveïr l’escola .
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Nota: el total suma més de 100% perquè es demanaven dues respostes a cada una de les preguntes.



El 43% dels centres estan immersos en processos de 
canvi i innovació. Un altre 36% s’esforça en 

generalitzar-la al centre.
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A mesura que pugem de nivell educatiu, menor és 
la dinàmica de canvi i innnovació.
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Educació infantil (2n cicle) 2,2% 22,3% 9,2% 39,9% 14,1% 12,4%

Educació primària 1,8% 20,0% 9,4% 39,4% 11,5% 17,8%

ESO 4,7% 30,4% 14,6% 28,2% 8,3% 13,7%
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Per nivells educatius

Nota: Resultats estadísticament significatius per nivell educatiu



Els docents volen seguir avançant en la innovació 
als centres: el 64% en voldrien més
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Les actituds majoritàries entre els docents es 
mouen entre els “entusiastes” (30%) i els

“pragmàtics” (31%).
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El 51 % dels docents creuen que la millora de 
l’ensenyament-aprenentatge passa per incorporar 
mètodes que impliquin més activament l’alumnat.
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