
 

 

El món educatiu no és indemne a les modes ni a les paraules que esdevenen talismà en un determinat mo-

ment. Aquests fenòmens són com un potent vernís que cobreix la realitat i que, a primer cop d’ull, no ens 

permet de distingir allò que és valuós d’allò que només són meres ocurrències o noves versions del mateix. 

Amb la innovació educativa i amb la innovació escolar està passant una mica això. De cop i volta, la pa-

raula innovació és la resposta a tots els mals i a tots els problemes educatius: el fracàs escolar, 

l’abandonament, la manca d’excel·lència, la manca d’alumnat, la qualificació del professorat... 

No discutirem la importància de la innovació com a procés que implica canviar quelcom per assolir 

una millora. Però això no té res de màgic o de miraculós ni, posats a dir, és res de nou en el món de 

l’educació. Renovació pedagògica, canvi educatiu, reformes educatives, revolució pedagògica... són termes 

que acompanyen la història de l’educació. 

També avui ens cal innovar o seguir innovant. Hi ha molts perquès que expliquen aquesta necessitat, 

fins i tot una certa urgència en la innovació, però allò que és fonamental abans d’emprendre cap innovació 

és saber per a què innovarem. Quina és la finalitat de la innovació, què és allò en què volem millorar? 

Tal com hem insistit en parlar de tecnologia educativa, no es tracta de tecnologia sí o tecnologia no, sinó de 

tecnologia per a què. Amb la innovació passa el mateix. Innovar per innovar no consolida res: passat 

l’efecte de la novetat potser no quedarà res. Es tracta d’innovar –canviar- per assolir una millora de-

terminada que cal pensar abans del propi canvi. 

 

 Objectius 
 

1. Dibuixar un marc de referència per tal d’ajudar que cada institució i cada centre trobi camins 

d’innovació i millora adients a la seva situació i necessitats específiques. 
 

2. Presentar experiències rellevants d’escoles que innoven i de directius escolars o líders educa-

tius que promouen la innovació. 

Al final de la jornada es presentarien noves proposes de la l’Escola Cristiana per seguir treballant en aquesta 
direcció i es recordarien aquelles que ja estan en marxa. 
 

 Programa 
 

8.45 – 9.15 h  Acreditació 
 

9.15 h  Benvinguda (Enric Puig, secretari general de l’Escola Cristiana de Catalunya) 
 

9.30 h  Per què tothom parla d’innovació? (Julio Andreu – Escola Cristiana de Catalunya) 
 

10.00 h  Què és innovació i quina innovació és fa avui a les escoles (Carles Armengol – 
Escola Cristiana de Catalunya) 

 

10.30 – 11.00 h  Pausa - cafè 
 

11.00 h  Teories i models educatius que fonamenten les innovacions (Eva Liesa – Facul-
tat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL) 

 

11.45 h  Qualitat, canvi i innovació: promoure processos de millora a l’escola (Federico 
Malpica – Grupo EIM consultors) 

 

12:30 h  La innovació i les persones: innovació educativa i transformació de 
l’organització (Ricard Ruiz de Querol – Coperfield for social goods S.L.) 

 
13.15 h Col·loqui amb els ponents. 
 

13:30 h Pausa i temps per a dinar [no hi haurà servei de dinar a la seu de les jornades] 
 
 
 
 

 Presentació: Innovació sí, però sabent per a què! 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya – Jornada d’innovació educativa (J1564.01)  

Podem  innovar a la nostra escola? 
 

 

Una mirada panoràmica  

al què, el perquè i el com de la innovació escolar 
 

dijous, 5 de novembre de 2015 
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15.30 h     Escoles que innoven. Panel d’escoles. 
 

 Escola Sadako – Barcelona. Presenta Jordi Mussons, director. 
 Escuela Padre Piquer – Madrid. Presenta Beatriz Núñez, professora des dels inicis de 

les Aules Cooperatives Multitasca  
 Col·legi Sant Andreu – Badalona. Presenta Josep Torrents, Coordinador pedagò-

gic/TIC. 
 

16.45 h   El lideratge per la millora continua i el canvi a l’escola. Taula rodona de 

directius d’escoles. 
 

 Xavier Aragay. Director General de Jesuïtes Educació. 
 Coral Regí. Directora de l’Escola Virolai de Barcelona. 
 Pere Vilaseca. Responsable de l'Àrea Pedagògica de l’Escola Pia de Catalunya. 

 Boris Mir. Impulsor del projecte educatiu de l'Institut-Escola Les Vinyes. 
 

18.00 h  Cloenda i presentació del programa per a la innovació educativa de la 

FECC. 
 

18.15 h  Fi de la jornada 
 

    Lloc de realització 

Col·legi Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona. c. Mallorca, 349. 08013 Barcelona. 
 

 Inscripció  

 
Les sol·licituds d’inscripció a accions formatives es formalitzaran a través del formulari que trobareu a la web 
de la FECC http://www.escolacristiana.org en l’apartat de Formació.  

En el procés d’inscripció, se us demanarà que us identifiqueu amb el nom d’usuari i el password. Si no es-
teu donats d’alta a la pàgina web, heu de fer l’alta d’usuari primer (a la banda esquerra de la plana 
principal). 

Cal fer una aportació de 75 € per participant [no inclou el dinar] 

 Per a persones d’escoles adherides a la FECC: 45 € 
 Per a persones d’escoles adherides al Projecte Qualitat de la FECC: 36 € 

 
ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

- Totes les targetes són vàlides 

El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit com les 
de dèbit, i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament. 

- Devolucions en cas de baixa 

En cas de comunicar baixa 24h abans de l’inici de la Jornada, la devolució de l’import pagat serà re-
tornat (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha fet el pagament.) 

-  Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut 

El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la persona 
–física o jurídica- a nom de la qual cal fer el rebut. 

Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer el re-
but. Així es pot utilitzar la targeta que es tingui més a mà amb independència de qui s’acabi fent càrrec 
del cost i, per tant, sigui el titular del rebut corresponent. 

- És un sistema totalment segur, sense que Escola Cristiana es quedi cap registre de dades  
 de les targetes. 

Data límit d’inscripció: fins el 4 de novembre a les 10h. (Les places són limitades i s’ocuparan per 
ordre d’inscripció) 

 Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.  

 En els casos de no assistència sense avís 24 hores abans de l’inici de la Jornada, no es retornarà 

l’import. 
 
 

 
 

Més informació i inscripcions al web: www.escolacristiana.org 
 

 clicar Formació a la secció usuaris registrats de la pàgina d’inici i identificar-vos amb el nom 
d’usuari i el password. 
Si no ho esteu registrat caldrà que, abans de fer la inscripció, tramiteu l’alta d’usuaris. Cal fer-ho 
des de la mateixa pàgina d’inici de la web (columna de l’esquerra, secció “Serveis bàsics”, clicar a 
l’apartat “Alta d’usuaris”. 

 

 clicar>Llistat de cursos: Apareixeran totes les accions formatives endreçades per data d’inici. 
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