Durant el transcurs de la jornada, a la Sala Pau Gil
de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ens
trobarem per celebrar el Dia Internacional de la
Ciutat Educadora.
Un cop més la ciutat com a context pedagògic ens
convoca a professionals de l’educació, tècnics i
tècniques municipals, AMPA, entitats i responsables
polítics a debatre al voltant de la seva potencialitat:

Què vol dir innovar en
política educativa?
Com es concreta la
innovació educativa a l’escola?
I més enllà de l’escola?
Quins projectes singulars
fan palesa la importància de
treballar transversalment
i amb la comunitat?
Quin és el compromís
municipal amb l’equitat i
amb la innovació educativa
a la ciutat?

barcelona.cat/educacio

Inscripcions
Per inscriure’t clica

aquí

Informació:
Departament Barcelona Ciutat Educadora.
Tel.: 93 402 32 40
Punt d’atenció de l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona.
Tel.: 93 402 36 63

Lloc
Recinte Modernista de l’antic Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau. Sala Pau Gil
Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Metro: Sant Pau / Dos de Maig (L5)
Bus: 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 102, H6

Dia Internacional 
de la Ciutat 
Educadora.
Innovació 
educativa, 
territori i equitat.
30 de novembre de 2016
Recinte Modernista
de l’antic Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau

Programa de la jornada
9.00 - 9.30

Recepció, lliurament de documentació
i acreditació dels participants.

9.30 - 10.00

Benvinguda institucional, a càrrec de Laia
Ortiz, tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament
de Barcelona.

10.00 - 11.00

Conferència “La innovació, clau del canvi
educatiu”, a càrrec de Joan Majó,
vicepresident de la Fundació Bofill i
president del Cercle per al Coneixement.

11.00 - 11.30

Pausa cafè.

11.30 - 12.30

Diàleg “La innovació educativa: més enllà
de l’escola i en clau de ciutat”, a càrrec de
Miquel Martínez, professor de Teoria de
l’Educació de la Universitat de Barcelona, i
Àngel Castiñeira, professor del Departament
de Ciències Socials d’ESADE de la Universitat
Ramon Llull. Modera: Antònia Hernández,
directora del Departament Barcelona Ciutat
Educadora. Direcció de Serveis Generals.
Gerència de Recursos de l’Ajuntament
de Barcelona.

12.30 - 12.45

12.45 - 14.15

Presentació de la “Taula Tècnica Barcelona
Ciutat Educadora”, a càrrec de Margarita
Fuertes, tècnica d’Educació Ambiental. Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona,
i d’Antònia Hernández, directora del Departament Barcelona Ciutat Educadora. Direcció
de Serveis Generals. Gerència de Recursos de
l’Ajuntament de Barcelona.

Presentació de quatre experiències de la
“Taula Tècnica Barcelona Ciutat Educadora”:
“Mengem sa, mengem de mercat”,
Promotora del Departament de Comunicació
de Mercats Municipals de Barcelona.
“Formació d’agents antirumors a Ciutat
Meridiana: el teatre comunitari com
a eina clau”, Programa Barcelona
Interculturalitat. Direcció de Serveis
de Ciutadania i Diversitat.
“Projecte de vida professional”, Direcció
d’Orientació i Formació. Barcelona Activa.
“L’intercanviador”, Espai Jove Garcilaso.
Direcció de Serveis a les Persones i Territori
del Districte de Sant Andreu.

14.30 - 16.00

Dinar en xarxa (servei d’àpats a la sala
annexa Hipòstila, prèvia inscripció).

16.00 - 17.00

Visita guiada al Recinte modernista de
l’antic l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

17.00 - 18.00

Diàleg “Educació, proximitat i ciutat.
Què vol dir innovar en política educativa?”,
a càrrec de Joan Subirats, catedràtic de
Ciència Política, fundador de l’Institut de
Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la
Universitat Autònoma de Barcelona, i d’Aina
Tarabini, investigadora i docent de Sociologia
de l’Educació de la Universitat Autònoma
de Barcelona.

18.00 - 18.30

Conferència “Innovació, territori i equitat:
Ajuntaments compromesos amb
l’educació”, a càrrec de Miquel Àngel
Essomba, comissionat d’Educació i
Universitats de l’Ajuntament de Barcelona.

18.30 - 18.45

Introducció a les experiències d’innovació
educativa amb dimensió comunitària,
a càrrec de Manel Punsoda, director de
Promoció Educativa de l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona.

18.45 - 20.10

Presentació de quatre experiències
d’innovació educativa:
“Eines per al canvi educatiu”, Direcció
de l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació
del Consorci d’Educació de Barcelona.
“Investigació - acció participativa”,
Escola Mestre Morera del districte de
Nou Barris i Institut de Govern i Polítiques
Públiques (IGOP) de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
“Baobab”, un projecte pilot de lleure
educatiu de base comunitària. Direcció de
Promoció Educativa de l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona.
“Projectes singulars amb vessant
comunitària”, Xarxa d’Escoles
Històriques de Barcelona.

20.10 - 20.30

Presentació de les idees força de les jornades,
a càrrec d’Àngel Castiñeira, professor del
Departament de Ciències Socials d’ESADE de
la Universitat Ramon Llull, i d’Ernesto Morales,
director de l’Escola d’IGOP de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

20.30

Cloenda, a càrrec de Miquel Àngel
Essomba, comissionat d’Educació i
Universitats de l’Ajuntament de Barcelona.

