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Per segon any consecutiu us convidem a reflexionar sobre 
els grans canvis que estem vivint, com afecten al món que 
coneixem, i quines respostes cal donar des de la comunitat 
educativa a aquests nous reptes. 
Vivim en un món cada dia més interconnectat, en el qual 
podem accedir a més informació i coneixements. Ja sabem 
que l’ús adequat de les noves eines tecnològiques faciliten la 
tasca del professorat, i la interacció amb l’alumnat. Ara bé, la 
innovació no es redueix només a canviar la pissarra de guix 
per la pissarra digital o el llibre de text per l’ordinador portàtil 
o la tauleta. La gran revolució pedagògica que estem vivint 
és el replantejament del treball a classe, concretat en unes 
noves metodologies que tenen com a objectiu establir unes 
noves relacions entre professorat i alumnat, amb l’objectiu que 
siguin més enriquidores i dinàmiques. Conceptes com el treball 
cooperatiu o bé el flipped classroom, van en aquesta direcció, 
però també suposen un foment de la creativitat i donar entrada 
a l’educació emocional.
Amb la voluntat de servei a la comunitat educativa que ens 
caracteritza, des de Baula volem ajudar-te a trobar respostes 
per a les transformacions que ja s’estan produint en el món 
de l’educació. És per això que et convidem a la II Jornada 
d’Innovació Pedagògica, que tindrà el proper 2 de juny, on 
parlarem dels diferents aspectes i elements de la innovació 
educativa amb prestigiosos: Anna Forés, Iolanda López Iglesias, 
José Antonio Fernández Bravo, Manel Trenchs i Mola i  
Modest Jou.
El 2 de juny t’ajudarem a trobar respostes a aquests nous 
reptes. 

T’hi esperem!
Inscripcions online a partir del 20 d’abril a:
www.jornadainnovacio.baula.com
Es lliurarà diploma d’assistència

Places limitades

PROGRAMA

9 h
Arribada, acollida i lliurament del material

9.30 h  - 10 h
SENSE EMOCIÓ NO HI HA EDUCACIÓ 
Per: Anna Forés
Pedagoga i professora de la Universitat de Barcelona

10 h - 10.45 h
PERÒ... EXISTEIX LA INNOVACIÓ EDUCATIVA?  
EL FUTUR (PRESENT) DE L’APRENENTATGE:  
PERSONALIZED LEARNING
Per: Iolanda López Iglesias
Mestra, psicopedagoga i logopeda

10.45 h - 11.15 h
Coffee break

11.15 h - 12.15 h
ESCOLTAR PER ENSENYAR 
I ENSENYAR PER ESCOLTAR
Per: José Antonio Fernández Bravo
Director de la Càtedra Conchita Sánchez d’Investigació per a l’Educació Matemàtica 
(Centro de Enseñanza Superior Don Bosco – Universidad Complutense de Madrid)

12,15 h - 13,15 h
EDUCACIÓ, TECNOLOGIA 
I ESPAIS D’APRENENTATGE
Per: Manel Trenchs i Mola
Professor a l’Escola Pia Sant Anna de Mataró

13,15 h - 14 h
ELS TRES PILARS DE LA INNOVACIÓ A L’ESCOLA 
Per: Modest Jou 
Director general de FEDAC

Presenta: Àlex Ferre
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