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La Fundació Escola Cristiana de Catalunya, amatent a la innovació  

El col·legi Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona acollirà novament, el proper dimecres 3 de 
novembre, la II Jornada d’Innovació: Aspectes comuns i singulars de la innovació. 

Aquest esdeveniment, patrocinat per l’editorial Edebé, és la continuació del que vàrem celebrar un any 
enrere. Aleshores afirmàvem que les escoles s’havien de posicionar respecte la innovació 

educativa; i això és justament el que ha passat: la iniciativa de diversos centres, en alguns casos amb 
un ressò mediàtic considerable, ha conduït al fet que molts grups d’escoles estiguin implementant 
projectes d’innovació. Uns projectes que, com és propi d’un entorn plural i de realitats molt concretes, es 

defineixen per uns 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 
coincidents en totes les propostes que anem coneixent. 

Dèiem fa unes setmanes en aquestes pàgines que, davant molts perquès que expliquen la necessitat 

d'innovar, l'Escola Cristiana considera fonamental saber per a què s'innova abans d’emprendre cap 
procés en aquesta direcció. Cal conèixer la finalitat de qualsevol canvi o millora, segons un principi que 
entenem bàsic: la innovació no és un objectiu en si mateix, sinó un mitjà per aconseguir que els 
alumnes aprenguin més i millor. I continuarem preconitzant que s’ha d’educar el cor de la 
persona. 

La nostra línia de pensament, palesa a la jornada de l’any passat, defensa la necessitat d’avaluar el 
procés i de fer-ne un seguiment sistemàtic. Constatem també com diverses línies d’investigació estan 

aportant a la pedagogia un gran coneixement de com aprenen les persones. I, com hem dit, singularitat 
i alhora elements comuns són propis dels processos endegats per les escoles. 

Per això les ponències d’aquesta II Jornada s’orienten en aquest sentit. Després de la benvinguda i 
presentació de la II Jornada d’Innovació a càrrec del P. Enric Puig, Secretari General de la FECC, al 

llarg del matí diferents experts tindran ocasió de debatre al voltant d’aquests temes. 

Joan Mateo, Catedràtic de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (UB), antic Secretari de 

Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament i President del Consell Superior d’Avaluació de 
Catalunya, ens parlarà de L’avaluació de la innovació. Federico Malpica (director de l’institut 
ESCALAE), Encarna Hernández (directora del col·legi Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de 
Llobregat) i Toni Barranco (Cap d’estudis de l’escola Josep Tous de Barcelona) debatran sobre El 
seguiment de les escoles que innoven: el punt de vista del tutor i del directiu de l’escola. 

Relacionat amb les aportacions en el món de la Pedagogia, Olga Bruna i Pau López, professors de la 
Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (URL) ens parlaran de Les 

aportacions de la neurologia a l’aprenentatge. D’altra banda, Emilio Torres, director del col·legi Salesià 
de l’Orotava, ens presentarà un estudi molt interessant de l’editorial Edebé en què s’exposen les 
tendències metodològiques que més s’utilitzen a l’ESO. Aportacions que, sens dubte, seran un bon punt 
de referència per adonar-nos de la situació d’aquest corrent que ens ocupa. 

El punt central de la Jornada estarà dedicat a conèixer diferents projectes que s’estan implantant en les 
escoles per tal de poder copsar els elements comuns i els propis i diferenciadors. Ens els mostraran els 
responsables de les “Xarxes que innoven”. Pep Buetas ens introduirà al projecte de la Fundació 

Champagnat; Modest Jou, a l’“#avuixdemà” de la FEDAC; Josep Menéndez, al projecte “Horitzó 
2020” de la Fundació Jesuïtes Educació; Boris Mir ens parlarà de “Escola Nova 21” i Pere Vilaseca 
comentarà el projecte “SUMMEM”, de l’Escola Pia. 

A migdia clourà aquesta jornada, un espai on compartir amb tots vosaltres la tasca que des de l’Escola 
Cristiana de Catalunya i des de les escoles i les institucions hem dut a terme i a la qual sou tots 
convidats. Esperem que us resulti d’interès! 

 

 


