PRO
OGRAMA

MATÍ

18
8 de novemb
bre de 2017 de 10 a 19 h
Recintte de l’Institut Barres i On
nes i l’Escolaa Ítaca
Carrretera Antiga
a de València
a 95, Badaloona
Mettro: Artigues//Sant Adrià (L2), Llefià (LL10

9.30 h

Acollida

ESPA
AI ÍTACA

10-12 h

BLOC 1 MATÍ
M
/// Qui ha de c
conduir la
innovació
ó educativ
va dins l’e
escola
pública?

BLOC
C 2 MATÍ //// Com inn
novar a pa
artir de
les realitats i lees condicions de les
s
escoles públiqu
ues?

Modera Joan Martori
M

Modera Íngrid
Í
Chavarriaa

Administració pública
D
d
d’Ensenyamentt:
La política d’iinnovació del Departament
de la nova arq
quitectura insttitucional a la d
deixadesa en la
a
formació perm
manent Marc Casanovas,
C
proffessor interí de
secundària i membre
m
del Sem
minari Ítaca d’Ed
ducació Crítica

Gestió de
el canvi
Cal canv
viar radicalmen
nt el centre? Com es fa? Qui ho ha
fet? Neus Milà, mestra dde l’Escola Rierra de Ribes (Sant Pere de
Ribes)

Centres
El projecte d’’una escola de nova creació
Anna Comas, directora de l’escola La Maqui nista (Barcelona)

12.30-14 h

Centres
òria: el projecte
e
El projecte d''una escola de llarga trajectò
Escola Rainb
bow a l'Escola Sant
S
Felip Nerii, Vicent Borràs,
vicepresident de l'Associació de Famílies LG
GTBI
Empreses
El negoci de la innovació ed
ducativa i el de
esembarcamen
nt
b
i fundac
cions Rosa Cañ
ñadell, professo
ora
d’empreses, bancs
jubilada i mem
mbre del Semina
ari Ítaca d’Educa
ació Crítica
Externalització
ó
El cas d’Esco
ola Nova 21: qu
uan és la polític
ca educativa el
e
que s’externa
alitza Marta Min
nguella, profess ora de l’Institut El
Morell (El Morrell) i membre de
e Deixa de ser u
una illa

TARDA

Comunitats
ncia històrica a Manlleu: l’esc
cola de l’Erm
Una experièn
Miquel Casano
ovas, mestre jubilat

15.30-17 h

Qualitat
B
Vigotsski i Piaget? Preservar el rigo
or, les
On són Bruner,
referènc
cies i la qualitatt educativa David Altimir, Asso
ociació de
Mestres Rosa Sensat
Condicions laborals
Els drets
s laborals frontt a la innovació
ó, la sobreexpllotació i
l’autoexplotació Carmee Martínez
Diversitat cultural
Les aule
es d’acollida. E
Experiència d’u
una acollida mú
útua
Josep R. Gregori, professsor de secundà
ària
Transform
mació social
El projec
cte Santa Colo
oma sona Maite
e Folquè, directo
ora de
l’Escola Municipal
M
de Múúsica Can Roig i Torres, i Monttse Ruiz,
directora de l’Escola Tannit
Inclusió
ecte d’atenció a la diversitat Tània
T
Conejo, mestra
m
de
Un proje
primària

BLOC 3 TARDA
T
/// Per què i nnovar en
n
educació
ó?

BLOC
C 4 TARDA
A /// Què in
nnovar en
n
educa
ació?

Modera Ismae
el Mengual

Modera Sílvia
S
Martínez

Política
al emancipado
or vs innovació
ó
Innovació perr al canvi socia
per a adaptarr-nos a la socie
etat del futur. P
Per què hem
d’innovar avu
ui? Joan Buade
es Beltran, profe
essor de
secundària, In
nstitut Príncep de Girona (Barce
elona)

Curriculu
um
La comp
prensió lectoraa com a repte (iid est, challeng
ge) Òscar
Rocabertt, professor de ssecundària i me
embre del Col·le
ectiu Pere
Quart

Mercantilitzaciió
Neoliberalism
me i nova innov
vació Jordi Marrtí, professor de
tecnologia a l’IES Les Alfàbeg
gues de Bétera i autor del llibre
e
ovation
Educative Inno

17.30-19 h

ESPAI ONE
ES

Metodolo
ogies
Assignatures, projectees, classe magistral… diversiitat
metodològica front a laa diversitat de l’alumnat i de
ques Sílvia Zurita Món, cap d’e
estudis de
necessittats pedagògiq
l’Institut Tordària
T
(Tordeera)

Història
edagògica vs Innovació: la trrajectòria de
Renovació pe
l’educació renovadora a l’es
scola pública E
Emili Cortavitartte,
undació Salvad
dor
professor d’hisstòria jubilat i prresident de la Fu
Seguí

Enfoc cu
urricular
Continguts vs competèències vs pens
sament crític Maria
M
p
i mem
mbre d’Adhoc Filosofia
F
Arquer, professora

Paradigmes
u escola fem
minista? Els fem
minismes com a
És possible una
finestra obertta a una renova
ació educativa
a global i
emancipadorra Mercè Otero, professora de ssecundària
jubilada, femin
nista, especialista en coeducacció

Avaluació
Formes alternatives d’’avaluació. Equ
uitat, cohesió social
s
i
ent crític a parrtir de l’avaluac
ció Mercè Mas, mestra i
pensame
pedagoga, membre del ggrup Avaluar pe
er aprendre de Rosa
R
X
per al Ca
anvi
Sensat , dinamitzadora ddel Programa Xarxes

Alumnes
ducació emocio
onal, resolució
ó de conflictes,
Motivació, ed
corresponsab
bilització… Els
s estudiants da
avant la
innovació Lau
ura Dinares, Lucciana Moscoso
os i Christian
Domínguez, estudiants universitaris de prime
er de carrera

Segregació
ncies contra laa segregació so
ocial i en favorr de
Experièn
l’equitat i la inclusió: eel projecte de secundària
s
l’Ed
ducació al
A
Ciutat Veella i entorn
Centre Ampes

Famílies
oda, convicció?
?
Les famílies i la innovació: necessitat, mo
Mireia de Ming
go i Núria Marro
on, mares

Arts
om a eina peda
agògica Glòria Sardà,
Les arts escèniques co
professora de Pedagogiia de la Dansa i participant del projecte
MUSe

deebateducacio
opublica.nett

