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Centre de Suport a
la Innovació i la Recerca Educativa
Febrer 2014

Presentació
El Centre de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa
del Departament d’Ensenyament:
Inicia les seves activitats el curs 2007-08 coordinant els
diferents centres específics ja existents, de diferents àmbits i
en ubicacions diferents.
El curs 2013-14 tots els centres es traslladen a l’actual seu
de l’avinguda de les Drassanes, i s’integren en un sol
projecte.
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Antecedents
1985. CRLE (Centre de
Recursos de Llengües
Estrangeres) que es va
transformar en CRELLE
(Centre de Recursos de
Llengües). Departament

1985. CDEDT (Centre de Documentació i
Experimentació de Didàctiques
Tecnològiques). IFP Verge de la Mercè. Barcelona

d’Ensenyament. Barcelona

2008-09. CIREL (Centre
d’Innovació i Recerca
Educativa en Llengües).
Departament
d’Ensenyament. Barcelona.

1996. CDEC (Centre
de Documentació i
Experimentació en
Ciències). CEIP J.M.
de Sagarra. Barcelona

1998-99. AULATEC
(Aula de Recursos
de Tecnologia). CRP
del Vallès Occidental V.
Cerdanyola del Vallès

Antecedents
1989. Des del Departament de Benestar Social es crea el CRFPA (Centre de
Recursos per a la Formació d’Adults). El Raval. Barcelona.
2007-08. CREAMAT (Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre
Matemàtiques). INS Collserola. Barcelona.
2007-08. CESIRE (Centres Específics de
Suport a la Innovació i la Recerca Educativa)
2008-09. CERES (Centre de Ciències Socials i Filosofia). Neix a partir del
SDANC, servei didàctic de l’ANC (2002). Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat
del Vallès.
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Situació actual
2013-14. El CESIRE integra els diferents àmbits sota un projecte comú i un
espai compartit.
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Pla de comunicació

Línies de treball

Projectes
Atenció i dinamització del professorat
i dels centres educatius
Innovació i recerca educativa
Projectes transversals
ARC

Àmbits curriculars

Pla d’avaluació dels projectes
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Actuacions
Formació

Materials curriculars

Jornades monogràfiques sobre
innovació aplicada a la
formació de persones adultes
Competències bàsiques

Documents de referència
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Actuacions
Servei de préstec

Suport per a equipaments
específics

Cambra de cria

Butlletins de formació d’adults
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Col·laboracions
Formació en competències
bàsiques

Programa de formació científica,
tecnològica i matemàtica (CTM)

Suport Escolar Personalitzat

Programa Intensiu de Millora

Educació infantil i primària

Educació secundària
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Col·laboracions
CESIRE

Universitats
Empreses

-

Creació de materials didàctics
Grups de treball conjunts
Formació permanent
Institucions
Avaluació d’equipaments didàctics
Cotutorització de treballs universitaris
Visites de formació a museus, centres de recerca,
empreses
- Jornades d’intercanvi i formació de professorat
- Col·laboració amb programes específics
- ...
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Treballem conjuntament
Tots treballem per a un objectiu comú: la millora de l’ensenyament a
Catalunya.
Ens complementem en el suport als centres (els serveis educatius en el
propi territori i el CESIRE a tot el territori i des dels diferents àmbits).
Reforcem les vies de col·laboració i de comunicació, des d’aquesta
complementarietat, per:
• Intercanviar informació sobre experiències educatives de referència.
• Localitzar i compartir materials i recursos educatius.
• Detectar necessitats d’assessorament i suport als centres i al
professorat en àmbits curriculars.
• ...
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Contacte:

Avinguda de les Drassanes, 10
08001 Barcelona
Telèfon 938 823 100
cesire@xtec.cat
http://www.xtec.cat/web/innovacio/cesire

Moltes gràcies!
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