
 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

Gràcies a la iniciativa d’alguns centres i als mitjans de comunicació, molts grups d’escoles estan 
implementant projectes d’innovació que tenen elements comuns i d’altres més singulars; així, els processos 
de reflexió i diagnòstic, la participació de la comunitat educativa, les metodologies cooperatives o el treball 
per projectes són comuns en tots els projectes que anem coneixent. Per això, aquesta IIa JORNADA 
D’INNOVACIÓ té la finalitat d’observar alguns dels projectes i analitzar els aspectes comuns i singulars 
d’ells. Per tant, és una bona ocasió per observar al nostre voltant i adonar-se de l’orientació que està 
prenent el moviment en les escoles.  

Aquesta jornada patrocinada per l’editorial             , és la continuació de la que vam celebrar el curs passat 
(novembre de 2015); en aquells moments afirmàvem que les escoles s’havien de posicionar respecte a la 
innovació educativa; i això és justament el que ha passat. Aleshores defensàvem que s’havia de fer un 
seguiment de la innovació i que calia anar avaluant el procés; per aquesta raó, una de les ponències de la 
IIa JORNADA D’INNOVACIÓ  tracta sobre el treball de seguiment per part d’un expert extern i la visió que 
tenen d’aquest mateix procés dos directius de centre. Així mateix, una altra de les ponències aborda el 
tema de l’avaluació de la innovació; podem discutir sobre els instruments d’avaluació, el què, el quan o el 
com; però som partidaris de que s’ha d’avaluar allò que aprenen els alumnes. Des del nostre punt de vita, 
la innovació no és un objectiu en sí mateix; la innovació és un mitjà per aconseguir que els alumnes 
aprenguin més i millors; per tant, hem de poder fer un seguiment de què està passant a les aules, què estan 
aprenent els alumnes.   

També l’any passat defensàvem que diverses línies d’investigació estaven aportant a la pedagogia un gran 
coneixement de com aprenen les persones; per aquesta raó, una altra de les ponències està dedicada a les 
aportacions de la neurologia al coneixement de l’aprenentatge.  

I finalment, la ponència central de la jornada estarà dedicada a conèixer els elements comuns i singulars 
d’algues de les iniciatives d’innovació que, pensem, són molt interessant. Per completar aquest quadre, 
podrem conèixer un interessant estudi fet a nivell nacional i en escoles religioses, on es posa de manifest 
les pràctiques que s’estan estenent per totes les escoles ràpidament; se’ns dubte, és un element per 
adonar-se de l’abast i la direcció del canvi que estem vivint.  

Desitgem que sigui del vostre interès.  
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A QUI S’ADREÇA 

La IIa JORNADA D’INNOVACIÓ s’adreça als directius i en generals a tots els coordinadors i docents dels 

centres que vulguin tenir unas perspectiva global de què estan fent les escoles que han inicat projectes 

d’innovació, vulguin aprofundir en algun dels temes vinculats a a ella. Pot ser molt interessant perquè els 

responsables dels equips de gestió tinguin un panorama de com està evolucionant el col·lectiu.  

PROGRAMA 

 

09.15 Arribada, acollida i lliurament del material  

09.30 a 09.40 
Benvinguda i presentació de la IIa Jornada d’INNOVACIÓ, a càrrec d’Enric Puig, 

Secretari General de la FECC  

09.40 a 10.20 
Tendències metodològiques a l’ESO, a càrrec d’ Emilio Torres, director del Col·legi salesià 

de l’Orotava 

10.20 a 11.00 

Els seguiment de les escoles que innoven: el punt de vista del tutor i del directiu de 

l’escola, a càrrec de Federico Malpica (director de l’Institut ESCALAE), Toni Barranco, (cap 

d’estudis de l’escola Josep Tous) i Encarna Hernández (directora del col·legi Mare de Déu 

de la Mercè)  

11.00 a 11.30 Pausa cafè  

11.30 a 12.45 

Xarxes que innoven: Boris Mir del projecte Escola Nova 21, Pere Vilaseca del projecte 
SUMMEM d’Escola Pia Catalunya, Josep Menéndez del projecte Horito 2020 de Jesuïtes 
Educació, Modest Jou del projecte #avuixdemà de la FEDAC, Pep Buertas del projecte de 
la Fundació Champagnat.  

12.45 a 13.30 

Les aportacions de la neurologia a l’aprenentatge, a càrrec d’Olga Bruna i de Pau López, 

professors de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport, Blanquerna 

(URL) 

13.30 a 14.10 

L’avaluació de la innovació, a càrrec de Joan Mateo, Catedrátic de Métodes 

d’Investigació i Diagnóstic en Educació (UB), antic Secretari de Polítiques Educatives del 

Departament d’Ensenyament i President del Consell Superior d’Avaluació de Catalunya. 

14.15 Final de la jornada  

 

INSCRIPCIÓ 

- Per sol·licitar-la podeu anar al formulari que trobareu a la pàgina web  http://www.escolacristiana.org (Cliqueu a 
Formació- Inscripció). Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

- Aportació per a despeses per participant, 

o Participants d’entitats adherides a la FECC: 46€  

o Altres: 61€  

 

 

http://www.escolacristiana.org/


 

 

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 con 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 24 hores abans de l’inici de la Jornada, es procedirà a la devolució de l’import pagat 
(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 rebut. 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 l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de les targetes. 

 Data límit d’inscripció: fins l’1 de novembre a les 10h (o fins a que s’esgotin les places, que 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 el dia anterior, no es retornarà l’import. 
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