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BLOC 2 /// DOCENTS I ALTRES 
TREBALLADORES, EL PRINCIPAL TRESOR DE 

L’ESCOLA PÚBLICA  
RENOVACIÓ PEDAGÒGICA 

 
Inspira secundària, una experiència autoorganitzada 

de renovació pedagògica 
David Gómez, pare 

Aquest text està basat en la relatoria de la intervenció de David Gòmez i la informació del web 
https://www.inspirasecundaria.org. 

 

Inspira és una sobreposició de rols: professors i famílies de secundària.  

La transformació pedagògica és una demanda social, creixent, de famílies, estudiants i 
professorat. Hi ha famílies que canvien de domicili buscant uns models d’institut 
determinats. La demanda és de les famílies, però també dels estudiants. Els estudiants 
potser ho expressen d’altres maneres: en patiment juvenil, en fracàs escolar. També és una 
demanda del professorat que té la sensació d’estar aïllat.  

Aquesta demanda no es resol en una posició de crear un supermercat educatiu: “si vols això 
ves aquí”. No es tracta de crear productes a escollir. Si el professorat s’ho proposa, els 
centres poden canviar. Ells són qui tenen més poder.  

Del Grup La Font va sortir l’Institut de Sils. Aquest en va inspirar al del Baix Montseny, i 
aquest al seu temps a La Sínia i a Badia del Vallès. Part de l’equip de Sils va anar a 
Tordera. Així es van promovent processos de canvi. Inspira Secundària és una xarxa 
autoorganitzada, que es reinventa constantment, que posa en contacte voluntats de canvi.  

Les eines que fa servir Inspira Secundària són la wiki, una llista de correus on hi ha 300 
persones, dos grups de treball vinculats a Rosa Sensat i al MEM, i algunes trobades 
presencials que es van fent amb una certa periodicitat.  

Com a antecedents podem trobar les Converses pedagògiques de l’Empordà de mestres de 
l’escola pública, que van iniciar la renovació al principis del segle XX de manera 
autogestionada. Va ser una renovació des de baix.  

Qui som: som un grup de professorat de secundària, mestres, famílies i persones 
interessades en la renovació pedagògica a secundària.  

Què volem: volem que l’ adolescent pugui fer de la seva secundària una experiència que 
l'ajudi a atendre les seves necessitats de creixement, vinculació i exploració, i a seguir 
desenvolupant eines (personals i acadèmiques) que li permetin dirigir autònomament i 
conscient la seva vida actual i futura. Volem posar mirada, escolta i confiança en el treball 
diari d'aprenentatge dels adolescents. Volem educar per la vida, que l'adolescent tingui les 
eines per trobar un lloc a la societat adient a la seva forma de ser i viure.  

Què fem: ens trobem, compartim, ens formem, tenim una wiki, uns fòrums i altres eines 
digitals, fem xarxa entre centres de secundària i amb centres de primària afins, amb 
col·lectius de mestres i entitats implicades en la renovació pedagògica. 

La proposta de projecte pedagògic d’Inspira Secundària està online a: 
https://www.inspirasecundaria.org/wiki/Projecte_Pedag%C3%B2gic  
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