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Aquest estudi analitza l’ús de la innovació pedagògica com a eina de diferenciació en un 

context de quasimercat educatiu al municipi de Mataró. En l’actualitat, el terme 

innovació, que en l’àmbit educatiu es troba associat a la idea de la creació d’una cosa 

moderna i nova, exitosa, forma part del llenguatge quotidià de la comunitat educativa 

(Bermejo, 2018). Però no tots els centres aposten d’igual manera per dur a terme 

projectes pedagògics innovadors. En alguns casos, apareix com un afegit discursiu 

d’obligat compliment i en altres és transmès amb una forta convicció ideològica 

(Gonzàlez et al., 2021).  

La pregunta, doncs, plantejada per tal d’encarar l’anàlisi ha estat:  

La innovació pedagògica és una eina emprada pels instituts de Mataró per 

donar resposta a les lògiques del mercat educatiu? 

Per realitzar aquesta investigació s’han analitzat quatre centres de Mataró. En total 

s’han realitzat 11 entrevistes semiestructurades, 4 a una persona que formés part de 

l’equip directiu de cada centre i la resta a professorat de l’ESO. La selecció del centre es 

va fer partint d’una investigació prèvia per poder representar, en una primera instància, 

diferents modalitats pedagògiques. També s’han tingut en compte el sistema de 

finançament i el barri on estan situats.  

La diferenciació de l’oferta educativa és cada cop més rellevant en la nostra societat, 

però realitzar canvis substancials en la pràctica pedagògica, com seria l’aposta per 

projectes innovadors, comporta un risc molt elevat pel centre educatiu (Lubienski a 

Zancajo Silla, 2017). Aquest fet, doncs, assenyala que alguns dels centres estudiats 

realitzin petits canvis que no suposin una transformació del centre, però que siguin 

magnificats a través de la retòrica a l’hora d’exposar el seu projecte pedagògic.  

Per tal d’observar aquestes dinàmiques s’han analitzat també els processos de 

recontextualització per part del professorat d’aquestes pràctiques innovadores, 

observant si generaven entre aquest estratègies de resistència, d’evasió o d’arrelament.  

Dins de la mostra hi ha hagut dos centres on la pràctica innovadora s’aplica d’una forma 

més superficial i on es generen estratègies de resistència i d’evasió per part del 
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professorat. Representants de la direcció d’ambdós centres expliquen que, tot i que és 

una aposta del centre, la innovació encara no es troba institucionalitzada, que es troben 

en un procés de reflexió i d’anàlisi d’aquest tipus de pràctiques i que estan avaluant què 

ha funcionat i què es pot millorar.   

D’altra banda, els altres dos centres sí que apliquen pràctiques innovadores, però amb 

diferents metodologies. En un dels centres, la pràctica educativa és totalment 

transformadora. S’entén la institució escolar com un espai paidocèntric on 

l’aprenentatge es transmet i es genera d’una forma activa amb l’alumnat. En aquest 

centre, hi ha estratègies de resistència i d’evasió, però només per part del professorat 

interí; en canvi, pel professorat fix en el centre hi ha un sentiment d’arrelament molt 

fort. En l’altre centre, la pràctica educativa s’encara més aviat a una pràctica 

instrumental, on l’aprenentatge es dóna en la franja de projectes, de forma activa, però 

d’una forma més passiva en relació amb les matèries instrumentals. En aquest centre 

no hi ha estratègies de resistència per part del professorat perquè l’estructura del centre 

és molt jeràrquica, però sí un sentiment d’imposició. S’observa, doncs, una acceptació 

reticent per part del claustre.  

 La innovació pedagògica s’aplica en els instituts de Mataró de manera diferent, però 

tots els instituts hi fan referència com a quelcom que s’ha de promocionar. Com 

expressen les direccions de tots els centres entrevistats, la innovació respon a una 

necessitat d’un canvi de paradigma en l’educació. Això denota que la innovació 

educativa ha adquirit l’estatus de norma social en el camp educatiu, encara que no 

sempre es tradueixi en pràctiques veritablement transformadores. 


