
 

 
14.02.20 

1 

 

 
 

 
 
 
 

Programa Leadership  
i MetAC 

 
  



 

 
14.02.20 

2 

 

1. Introducció 
 

ENTORN UTRU “Unprecedented Transformations and Radical Uncertainties.” 
 
Si en els '80 la societat situava el seu repte a assumir el paradigma VUCA (context de Volatility, 
Uncertainty, Complexity and Ambiguity) que qualificava una realitat en plena globalització i 
accelerada gràcies al boom de les TU, en l'actualitat ens enfrontem a una evolució ja no de 
qualificatius, sinó del propi context en si. El paradigmaUTRU ens presenta un futur de variables 
exògenes, que exigeixen cedir el suposat control que històricament "hem sustentat" sobre el 
que ens succeeix per a passar a comprendre el "fluir" encunyat per Mihaly Csikszentmihalyi 
com a manera de col·laborar amb un context orgànic cada vegada més allunyat del 
conductisme o l'enginyeria de "el que passa o ha de passar" per a situar-nos en un pla 
d'humanisme radical més pròxim a l'antropocentrisme de Protàgores ben recollit en el seu 
cèlebre "l'home és la mesura de totes les coses", que defineix a l'humà com la norma del que 
és veritat, la qual cosa també implica que la veritat és relativa a cada qui. 

 
 
2. Presentació 
 

“Education is the most powerful weapon which you ca usi to change the world.” 
Nelson Mandela. 

 
A Centre d'Estudis Prat comptem amb una història de 94 anys al capdavant de l'educació a 
Catalunya. 
 
Ampli currículum i capacitat per a ser referència en el temps que s'explica a través d'una 
càrrega genètica existent en el centre cap a la innovació, com a resposta al canvi constant  de 
la societat a la qual serveix des dels seus fonaments. 
 
En aquest context, a Centre d'Estudis Prat proposem una experiència educativa alineada amb 
els temps, i ho fem a través d'un títol que al·ludeix directament a la competència que vertebra 
la resta d'aptituds que tot professional necessita desenvolupar davant un futur reptador i 
incert: el LIDERATGE. 
 
Entenem el centre educatiu com una comunitat d'aprenentatge de joves. La interacció entre 
l'alumnat i el professorat és una peça clau en el disseny del nou model. La promoció d'una 
nova generació de líders ens ofereix l'oportunitat de treballar amb el centre com una esfera 
d'aprenentatge, on puguem bolcar, interpretar i practicar els nostres aprenentatges. El 
projecte educatiu ha de considerar tot l'entorn del centre com un ecosistema, un element 
integrador de l'experiència d'aprenentatge dels alumnes i els professors. Ha d'aprofitar tots els 
nivells d'aprenentatge de les persones, promoure la participació de tot el centre, i regular les 
desigualtats creant la millor atmosfera de seguretat perquè tots puguem aprendre. 
 
Ja sigui en clau d’autolideratge o de lideratge d'equips, volem dissenyar el mòdul 14 del CFGS 
de Màrqueting i Publicitat amb Leadership en un inici per després aplicar-ho a la resta de 



 

 
14.02.20 

3 

 

CFGS que impartim al centre dins del mòdul de Projecte. Per aquest motiu la nostra proposta 
va encaminada a acompanyar i guiar en tres dimensions: alumne, claustre i tots dos en la 
relació amb l'entorn. Als alumnes, a desenvolupar l’autolideratge que els condueixi a la 
realitat professional; al claustre, a desenvolupar les seves habilitats en interpretació i gestió 
del canvi, i en tots dos casos, a desenvolupar-se en el terreny de joc, acabant amb parets i 
fronteres. Aprenguem a relacionar-nos amb el món de manera assertiva i sostenible. 
 
El nostre rol com a educadors ha canviat. Volem que l'alumne es converteixi en el centre del 
seu aprenentatge, que decideixi, que prengui decisions. Volem que assumeixin el repte de 
liderar projectes, espais en el centre i iniciatives en la seva realitat personal. 
 
Els professors hauran de facilitar el procés de transformació dels alumnes. Dissenyaran la seva 
experiència d'aprenentatge i treballaran amb els projectes diàriament. Aprendran amb els 
alumnes LEARN TOGETHER a liderar processos de canvi dins del centre. 
 
Hauran d'encarnar figures de lideratge, innovadors i proactius. L'èxit de la proposta estarà 
fonamentat en la COHERÈNCIA de l'equip docent. 
 
Per aquest projecte que de forma global anomenem Programa Leadership i MetAC, comptem 
amb el suport de TeamLabs així com amb la Xarxa Activa FP de la Generalitat de Catalunya. La 
primera, Universitat que imparteix el Grau Oficial d’Innovació i Lideratge, i com a una 
plataforma de creació de laboratoris d’aprenentatge i innovació, apostant per una 
metodologia disruptiva que difumina les barreres entre els mons acadèmic i professional. La 
segona, Xarxa de centres creada per el Departament d’Ensenyament de FP per a impulsar 
noves metodologies en l’ensenyament i aprenentatge, per l’emprenedoria i la innovació. 
 
Hem d'entrenar als alumnes a FER POSSIBLE el que pensen, la qual cosa ideen, la qual cosa 
creguin, a sortir de la comoditat de les idees i a contribuir en el món real. La incertesa de la 
societat actual ens obliga a comptar amb ells per a la construcció de solucions. Necessitem que 
aquests professionals joves treballin en comunitats de pràctica compromeses. CREAR és un 
entrenament. EMPRENDRE és una disciplina. LIDERAR és l'oportunitat. COMENÇAR és l'única 
manera. 

“Els joves són el present no el futur” 
 

 
3. Programa Leadership i MetAC  
 
Sol·licitud, curs 2020, per als Premis d’Ensenyament 2020 de la Fundació Cercle d’Economia. 
 

1. DADES DEL CENTRE EDUCATIU 

Nom del 
centre 

CENTRE D’ESTUDIS PRAT, S.L. 

Adreça  CARRER DE ROGER DE LLÚRIA, 97 Codi postal 08009 Població Barcelona 

 

Telèfon 93 215 58 52 NIF B-08314700 
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Correu 
electrònic 

a8013767@xtec.cat 
secretaria@prateducacio.com 
jhidalgo@prateducacio.com 

Titularitat 
(públic/privat/
concertat) 

CONCERTAT 

Dades de la directora 

Nom i cognoms Núria Prat Clarós 

Telèfon 93 215 58 52 Correu electrònic nprat@prateducacio.com 

Dades del professor/a responsable del projecte 

Nom i cognoms Justi Hidalgo Imbernón 

Correu electrònic jhidalgo@prateducacio.com Telèfon 93 215 58 52 

 

2. DADES IDENTIFICATIVES DEL PROJECTE 

Nom del projecte Programa Leadership i MetAC 

Cicle/s formatiu/s en el que s’emmarca  CFGS Màrqueting i Publicitat Leadership (inici del 
prototip) 
CFGS Màrqueting i Publicitat Digital 
CFGS Comerç Internacional 
CFGS Administració i Finances 
CFGS Guia, Informació i Assistència Turístiques 
CFSG Gestió del Transport i Logística 
  

Curs i/o cursos acadèmics d’implantació Iniciem a 2019_2020, amb continuació en els 
posteriors cursos 
 

 

3. PROJECTE AL QUE ES DESTINA L’AJUT 

Breu descripció del projecte, objectius plantejats i impacte de la innovació: 

 
El programa és una millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge del centre. Sempre mantenint 
l’autenticitat de la filosofia educativa del centre, i l’equilibri entre les diferents metodologies vers la inserció 
professional dels nostres alumnes. Sempre tenint en compte que la FP és molt propera a la seva inserció laboral.  
 
En concret, i bé sigui en clau d’autolideratge o de lideratge d'equips, volem dissenyar el mòdul 14 del CFGS de 
Màrqueting i Publicitat amb Leadership en un inici per després aplicar-ho a la resta de CFGS que impartim al 
centre dins del mòdul de Projecte durant el curs 2019-20. Els cursos posteriors, es vol aprofitar el disseny i 
contingut d’aquest mòdul per a fer-ho extensiu a tots els CCFF que impartim a l’escola, incorporant les 
metodologies actives com a metodologia pedagògica estratègica, tot mantenint l’autenticitat del projecte educatiu 
i equilibri entre les diferents metodologies pedagògiques. 
 
La metodologia Learning by doing proposa l'aprenentatge a través de la posada en pràctica de teories i conceptes. 
La clau d'aquesta metodologia és tenir “un vehicle d'aprenentatge”. Durant el procés de disseny i implementació, 
per a posar en pràctica el LIDERATGE del mòdul, els alumnes hauran de tenir equips amb objectius comuns. 
Aquesta fórmula s'anirà definint en el procés de disseny. Els professors hauran d'encarnar figures de lideratge dins 
del centre, innovadors i proactius. 
 
El disseny centrat en l'usuari, o Design Thinking és una metodologia d'innovació que s'utilitza en qualsevol entorn 
per a dissenyar productes, serveis o espais. Tot el plantejament es centra en dissenyar AMB les persones del centre 
educatiu, des de l’equip directiu fins el claustre i els alumnes. Volem 'imprimir el caràcter diferencial del Grau 
“Màrqueting & Lideratge” des del començament. Els alumnes han d'assumir reptes de co-creació constantment 
durant els dos anys. 
 
Per aquest motiu la nostra proposta va encaminada a acompanyar i guiar en tres dimensions: alumne, claustre i 
tots dos en la relació amb l'entorn. Als alumnes a desenvolupar l’autolideratge que els condueixi a la realitat 

mailto:a8013767@xtec.cat
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professional, al claustre a desenvolupar les seves habilitats en interpretació i gestió del canvi, i en tots dos casos a 
desenvolupar-se en el terreny de joc, acabant amb parets i fronteres. Aprenguem a relacionar-nos amb el món de 
manera assertiva i sostenible. 

 
Per això s’ha dissenyat un programa que treballarà durant tot el curs 2019-20 el desenvolupament d’una base 
metodològica de centre per aconseguir persones líders mitjançant la facilitació, l’acompanyament i emprant les 
metodologies actives. 
 
El programa es va dissenyar per desenvolupar-ho durant tot el curs acadèmic 2019-20. Per això s’han triat 6 
professors (grup “the spreaders”) com a representació del claustre dels CFGS i que formen part dels projectes de 
curs de cadascun dels cicles.  
 
A més es treballarà amb un grup de classe, de primer curs del CFGS de Màrqueting i Publicitat amb Leadership per 
tal de dissenyar conjuntament el mòdul 14 de Lideratge del seu cicle formatiu que s’impartirà a segon curs. A més 
també comptem per realitzar prototipatges amb els alumnes de les metodologies apreses per aconseguir veure els 
resultats i analitzar els mateixos, amb l’objectiu final d’incorporar les metodologies actives en la resta de cicles que 
s’imparteixen a l’escola. 
 
El programa es realitzarà en 20 sessions de treball dividides en 4 fases. Cada fase contarà amb dos sessions de 
disseny (formació del professorat, desenvolupament de metodologies, creació i disseny d’una proposta de 
prototipatge per treballar amb els alumnes basada en el lideratge), 1 sessió de prototipatge (amb els alumnes on 
es desenvoluparà la proposta mitjançant dinàmiques i metodologies actives i amb la recollida de dades d’anàlisi de 
resultats per part de l’alumnat i del professorat implicat, i una darrera sessió, anomenada post-motorola, on 
s’analitzen els resultats. 
 
Totes les iteracions queden recollides en una web creada expressament per al seguiment del programa i que ha de 
servir de plataforma oberta al claustre per l’aprenentatge, la captació de recursos, bones pràctiques i canal de 
comunicació amb l’equip de professorat que lidera el projecte. (veure web a 
https://sites.google.com/teamlabs.es/spreadersprat/) 
 
Tot allò que sorgirà de les iteracions realitzades servirà per a treballar durant el segon any amb els alumnes de la 
resta dels cicles que s’imparteixen al centre. 
 
Per altra banda els professors implicats durant tot el curs aniran implementant d’una manera adaptada les 
metodologies treballades dins dels projectes de curs en el què participen cadascun d’ells per tal d’enriquir aquests 
projectes. 
 
De tot aquest programa es va informar a tot el claustre de CFGS al inici de curs per tal de donar-ho a conèixer i 
transmetre’ls  els objectius que es pretén amb el mateix. 
 
Al final de curs el grup de professors participants, the spreaders, realitzarà la formació a tot el claustre de cara a 
transmetre l’aprenentatge aconseguit durant el programa, i millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge. 
 
Així doncs, els objectius són: 
 

1. Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge, desenvolupant metodologies actives adaptades a 
la casuística dels nostres CFGS. 

2. Dissenyar el mòdul 14 de Leadership per al CFGS Màrqueting i Publicitat amb Leadership com a prototip 
de disseny de mòdul adaptat a noves metodologies del centre, per posteriorment adaptar-ho a altres 
mòduls i sobretot al de projecte, per a la innovació, el lideratge i l’emprenedoria. 

3. Fomentar el lideratge de l’alumnat com a competència transversal, personal i professional, amb clar 
impacte per la motivació personal i laboral, així com per la productivitat dins de l’equip de treball a les 
empreses. 

4. Afavorir la formació del nostre professorat en metodologies actives. 

  

https://sites.google.com/teamlabs.es/spreadersprat/
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Resultats esperats. Impacte previst del projecte segons els seus objectius:  
Els resultats per aquest curs seran: 

1. La web que documenta tot el procés per al curs 2019-20 
2. Disseny curricular del mòdul 14 de Leadership per al CFGS Màrqueting i Publicitat amb Leadership 
3. Formació rebuda al professorat, l’implicat en la Xarxa Activa FP,  l’implicat amb Teamlabs, com la 

formació de formadors realitzada a final de curs 2020 a la resta del claustre. 
 

El impacte d’aquest programa serà: 
Durant el curs 2019-20: 

1. Alumnes CFGS Màrqueting i Publicitat amb Leadership: 27 alumnes 
2. A tots els alumnes dels CFGS de 2n curs on es cursa el mòdul de Projecte i/o Simulació Empresarial: 
157 alumnes 

 CFGS Màrqueting i Publicitat. Dos grups de segon, mòdul Projecte. 57 alumnes 

 CFGS Comerç Internacional. Un grup de segon, mòdul Projecte. 28 alumnes 

 CFGS Administració i Finances. Un grup de segon, mòdul Projecte. 24 alumnes 

 CFGS Guia, Informació i Assistència Turístiques. Un grup de segon, mòdul Projecte i Simulació 
Empresarial. 22 alumnes 

 CFSG Transport i Logística. Un grup de segon, mòdul Projecte. 26 alumnes 
3. Als professors del grup de treball del programa, els spreaders, 6 professors 
4. Als professors de projecte dels CFGS de 2n curs on es cursa el mòdul de Projecte i/o Simulació 
Empresarial: 9 professors, dels quals 6 són del grup spreaders, per tant “nous” són 3 professors. 
5. A tot el claustre dels CFGS: 32 professors 
6. Als centres  

 
Durant el curs 2020-21: 

1. El total d’alumnes del centre, s’estimen aproximadament els mateixos que aquest curs, 300 alumnes. 
2. A la resta de centres educatius de FP que participen a les Xarxes del Departament d’Ensenyament i en 
las que nosaltres participem (EmprenFP, InnovaFP, ActivaFP) mitjançant la transmissió de coneixement. 
3. A les empreses on els nostres alumnes ja titulats aniran a treballar, ja que aquests estaran dotats dels 
valors i actituds de l’emprenedoria i el lideratge. 

 

Col·laboració i relació amb els diferents agents implicats:  
El sistema de treball es planteja amb tots els agents del centre, en diferents formats de disseny, d'estratègia, de 
producció i de coneixement col·lectiu. Els agents que s'incorporaran a les diferents activitats i sessions seran: 
 

1. EQUIP “Core” Professors del centre, els spreaders, que treballaran amb l'equip d'estructura per a liderar 
el canvi organitzatiu i pedagògic del centre. 

2. Alumnes de Mòdul de “Màrqueting & Lideratge”. Seran els usuaris centrals de tot el procés de disseny. 
3. Alumnes del centro en altres Graus. Treballarem amb ells en sessions “prototip” per a validar els 

continguts, temàtiques, dinàmiques transversals que es poguessin impartir en altres graus. 
 

4. FASES I CRONOGRAMA: 
Plantegem un sistema de treball de 2 anys amb el CFGS Màrqueting i Publicitat amb Leadership. Un primer any de 
co-disseny amb Teamlabs i nosaltres i un segon any d'execució, acompanyament i assessorament dins del Mòdul 
de Lideratge que hem de dissenyar. 
LLANÇAMENT/ DT4 Educators Juliol 2019 
FASE 1/ DISSENY, FACILITACIÓ & FORMACIÓ Plantejada des de Setembre 2019 fins a juny 2020. 
FASE 2/ COORDINACIÓ I SEGUIMENT Plantejada des de Setembre 2020 fins a març 2020. 
FASE 3/ ACOMPANYAMENT Plantejada des d'abril 2020 fins a juny 2020. En l'últim tram dels primers dos anys del 
primer prototip. 
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CRONOGRAMA

Responsable del projecte: Justi Hidalgo

Equip suport directe (Spreaders): Arantxa Martínez, Marc Alemany, Eduard Anglés, Toni Trigueros, Hèctor Serrano i Marta Baró

FASES I ACTIVITATS Juliol Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

A1. Ideació del programa

A2. Disseny del calendari

A3. Elecció del professorat participant

A4. Formació prèvia del professorat participant

A5. Establir els objectius del programa

A6. Establir les evidències 

A7. Difusió del projecte entre la comunitat educativa Prat

A1. Elaboració i  aprovació Pla de Treball

A1. Disseny i creació de la plataforma de seguiment. Google Sites

A2. Redacció del manifest general del programa (Objectiu)

A1. Disseny del primer prototipatge (Professors)

A2. Presentació del projecte i  desenvolupament del  primer prototipatge (Alumnes)

A3. Post-Motorola (Anàlisi  dels resultats)

A4. Disseny del segon prototipatge (Professors)

A5. Desenvolupament del  prototipatge (Alumnes)

A6. Post-Motorola (Anàlisi  dels resultats)

A7. Disseny del tercer prototipatge (Professors)

A8. Desenvolupament del  prototipatge (Alumnes)

A9. Post-Motorola (Anàlisi  dels resultats)

A10. Disseny del quart prototipatge (Professors)

A11. Desenvolupament del prototipatge (Alumnes)

A12. Post-Motorola (Anàlisi  dels resultats)

A13. Post-Motorola final (Anàlisi  dels resultats del projecte)

A14. Medició i  resultats  del projecte

A1. Difusió a l 'alumnat implicat dels resultats

A2. Difusió al claustre dels resultats

A3. Difusió pública dels resultats mitjançant la web

A1. Implementació de les experiencies en els projectes de cada cicle

A1. Elaborar el document projecte final amb les evidències i  justificacions

ADQUSICIÓ D'EQUIPAMENTS I MATERIALS

A1. Adquisisió de tablets per al treball en grup

A2. Adquisisió de Pizarres 

A3. Adquisició de la resta de material

CRONOGRAMA PROJECTE: PROGRAMA LEADERSHEP I METAC

FASE 7. TANCAMENT PROJECTE

FASE 1. PREVIA_ PRE-PROGRAMA

FASE 3. CREACIÓ DE LA PLATAFORMA I REDACCIÓ DEL MANIFEST

FASE 5. DIFUSIÓ DELS RESULTATS

FASE 2. APROVACIO PLA DE TREBALL

FASE 4. DESENVOLUPAMENT DELS PROTOTIPATGES

FASE 6. IMPLEMENTACIÓ DELS RESULTATS
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5. PRESSUPOST ESTIMAT: 
 
A continuació el pressupost per al curs 2019-20: 
 

Concepte al que es destina l’ajut Concepte detallat Preu TOTAL

Mobi l iari  (cadires  i  taules ) 14.000,00

6 Pissarres  fl ipchart, cartró reciclat 3.120,00

8 Tablets  Lenovo TB-X105F 872,00

6 Packs  Paper Rotafol is 480,00

8 Canvas  Plasti ficats  A2 800,00

8 Mapes  d’Empatia  Plasti ficats 800,00

8 DAFO/CAME plasti ficats 800,00

8 Finestra  de Johari  Plasti ficats 800,00

FASE 1/ DISEÑO, FACILITACIÓN &

FORMACIÓN

4 (+1) Módulos  de diseño F1

16.000,00

FASE 2/ COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 4 

Módulos  de diseño F2
10.000,00

FASE 3/ ACOMPAÑAMIENTO Asesoría  & 

apoyo
2.000,00

FASE 1/ DISEÑO, FACILITACIÓN & 

FORMACIÓN Tal ler “Des ign4Educators” 8h
2.000,00

FASE 1/ DISEÑO, FACILITACIÓN &

FORMACIÓN 10 ta l leres  “Centro”
2.000,00

d) Recursos  propis  del  centre
Imputació sou ass is tant a  dept. 

Màrqueting 2h/setmana
1.560,00

d)  Altres Gestió de la  web, 10% sobre total 145,20

55.377,20

b) Col ·laboracions  externes

c) Formació o preparació prèvia

a) Materia l

TOTAL   
 


