VIII FÒRUM
D’EDUCACIÓ

10-11 gener 2014

“INNOVACIÓ i
TREBALL EN XARXA”
Nous escenaris i nous requeriments per
a l’educació i els seus professionals

La societat catalana ha viscut, en les darreres dècades, canvis accelerats
i molt intensos. De fet, són molts els autors que ja no es refereixen a la
situació actual com una simple crisi sinó que l’expliquen com un profund
canvi d’època.
En aquest nou context, l’educació ha de jugar un paper cabdal. D’una
banda, s’insereix en el cor de l’anomenada societat del coneixement i, de
l’altra, esdevé un factor clau per explicar el grau de cohesió de la societat,
la qualitat del seu sistema democràtic o la capacitat de la comunitat per
fer front als reptes de futur.
Aquesta centralitat de l’educació fa que sigui necessari trencar inèrcies i
posar en dubte les pròpies rutines, cercant respostes noves i diferents que
promoguin innovacions substancials. De què estem parlant quan parlem
d’ innovació educativa? Quins són els motors i els contextos que la fan
possible? Quin paper hi juguen les xarxes en aquest nou escenari? Com
afavorir centres innovadors i professorat innovador?
El Fòrum d’Educació que us presentem pretén generar un procés
reflexiu per intentar donar resposta a aquests interrogants. Volem parlar
de la innovació educativa i de les possibilitats i límits que aquesta ens
planteja. Alhora, vol ser un espai per situar els reptes que l’educació i els
seus professionals tenen plantejats, mostrant el potencial de les xarxes
d’innovació per repensar, amplificar i redimensionar els plantejaments
individuals i consolidar espais alternatius d’intercanvi i de col·laboració.
Informació i contacte: T. 935 811 708 / ga.ice@uab.cat
Activitat gratuïta, cal inscriure’s a l’enllaç: http://ice.uab.cat/FORUM13/alta.php

Divendres 10 gener
15:30 - 15:45 h

Benvinguda institucional

15:45 - 17:15 h

Taula rodona

La construcció d’entorns innovadors d’aprenentatge.
Com són? A quines necessitats responen? Perquè són innovadors? Què en podem
aprendre?

• Ramon Barlam

(Coordinador del Projecte Espurna de l’ICE de la UAB).

• Roser Argemí

(Coordinadora del Programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu de la
Fundació Jaume Bofill).

• Carme Oriol

(Cap d’estudis de l’Escola Joan Maragall de la Xarxa d’Escoles que Aprenen de
l’ICE de la UAB).

Presenta i modera:
- Ma Carme Armengol (Professora del Dep. de Pedagogia Aplicada de la UAB).
17:15 - 17:30 h

Descans

17:30 - 19:00 h

Conversa

La innovació en un període de canvi d’època.
Quins valors i quins contextos promouen la innovació? Quins la frenen? Què
caracteritza les escoles innovadores i els projectes innovadors?

• Joaquim Brugué

(Director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques - IGOP/UAB).

• Màrius Martínez

(Professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB).

Presenta i modera: Enric Roca

(Professor del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB).

VIIIè Fòrum d’Educació
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Lloc: Sala d’actes del Rectorat
Rectorat UAB
Campus UAB
08193 Bellaterra
[mapa]

Dissabte 11 gener
9:30 - 11:00 h

Taula rodona

Liderar centres avui: els reptes d’un centre innovador.
És possible consolidar i mantenir entorns innovadors d’aprenentatge? Quins canvis
–legislatius, curriculars, pressupostaris i culturals- caldria introduir? Amb quines
experiències ens podem emmirallar?

• Ramon Grau (Director de l’Institut Quatre Cantons de la Xarxa d’Instituts
Innovadors de l’ICE de la UAB).

• Mariona Monterde (Cap d’estudis de l’Escola Serralavella d’Ullastrell).
• Joan Badia (Co-coordinador del Projecte Lideratge per a l’aprenentatge de la
Fundació Jaume Bofill).

Presenta i modera: Ferran Ruiz (President del Consell Escolar de Catalunya).
11:00 - 11:30 h

Descans

11:30 - 12:30 h

Històries de vida

Què ha suposat per a la meva experiència personal i professional
pertànyer a una xarxa d’innovació?
• Jordi Adell (Coordinador del Centre d’Educació i Noves Tecnologies de la
Universitat Jaume I de Castelló -CENT-).

• Agnès Barba (Impulsora de la Xarxa 0-6 de Bellvitge i Directora de l’Escola
Els Encants de Barcelona).

• Martí Olivella (Director de Nova - Innovació Social).
Presenta i modera: Miquel A. Alegre
(Membre de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques -Ivàlua-)

12:30 - 13:45 h

Conversa a manera de síntesi

Nous escenaris i nous requeriments per a l’educació i els seus
professionals.
• Joan Subirats (Professor del Dep. de Ciència Política i de Dret Públic de la
UAB, membre de l’IGOP).

• Ismael Peña (Professor de Polítiques Públiques per al Desenvolupament, de la
Universitat Oberta de Catalunya -UOC-).

Presenta i modera: Jordi Collet
(Professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Vic).

13:45 - 14:00 h

Cloenda

