
El Consell d’Innovació Pedagògica 
de Barcelona (CIP) és una xarxa 
de 166 entitats i institucions que 
implementen activitats i projectes 
amb centres educatius. Des de la 
promoció del treball en xarxa, la 
qualitat educativa i l’equitat, la xarxa 
del CIP esdevé ciutat educadora, i 
contribueix a construir dia a dia una 
Barcelona més inclusiva i socialment 
compromesa.

Enguany, la Jornada del CIP, 
anomenada “Teixint vincles en 
educació”, posarà en relleu la 
importància d’establir aliances  
entre actors i actrius de la comunitat 
educativa, sumant perspectives 
sobre la innovació i les oportunitats 
educatives.

Coneixerem experiències educatives 
que en aquests moments tenen un 
paper rellevant a la nostra ciutat. Com 
s’estan relacionant els diferents espais 
i temps educatius? Quines propostes 
acullen centres educatius, entitats i 
institucions per tal de facilitar un marc 
comú de relacions i vincles?

Us proposem una trobada per 
continuar el debat sobre la innovació 
educativa, connectar-nos entre 
nosaltres i seguir teixint la comunitat 
educativa.

Teixint vincles en educació
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5. Barcelona

 10.00 h    
Acreditacions.

 10.30 h 
Benvinguda i presentació del 
Consell.

 10.45 h   
Presentació d’experiències 
educatives innovadores*:

Renovació pedagògica avui: 
“El paper del mestre”,  
a càrrec de Pilar Gargallo,  
mestra i presidenta de la 
Federació de Moviments de 
Renovació Pedagògica de 
Catalunya (FMRPC).

Projectes comunitaris i treball 
amb l’entorn: “Construint 
ecosistemes educatius”,  
a càrrec de Mireia Civís, doctora 
en pedagogia i professora titular 
a la FPCEE Blanquerna en els 
estudis d’educació.

Transformació dels espais 
educatius: Projecte “Hack 
the School”, Premi Ciutat de 
Barcelona en Disseny 2017,  
a càrrec d’Esther Belvis, doctora 
en arts escèniques per la 
Universitat de Warwick i llicenciada 
en pedagogia per la UAB, i Sílvia 
Sasot, arquitecta per la UPC.

(* En 1 hora  es presentaran simultània- 
ment 3 càpsules de 30 min. cadascuna  
i es podrà participar en dues).

 11.45 h    
Pausa-café.

 12.15 h   
Dinàmica participativa: 
Persones i vincles. Entitats, 
centres educatius i institucions.

 13.00 h    
Diàlegs vinculants:

Educació 360, a càrrec de Carles 
Barba, director de l’Aliança 
Educació 360-Educació a temps 
complet. Fundació Jaume Bofill, 
Diputació de Barcelona i FMRPC.

“Xarxes pel canvi”, a càrrec 
de Marta Comas, directora de 
l’Àrea d’Innovació, Programes 
i Formació del Consorci 
d’Educació de Barcelona.

“Consell d’Innovació 
Pedagògica”, a càrrec de Joan 
Coma, director de Promoció 
Educativa de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona.

Modera: Laura Rubio, professora 
de la Facultat d’Educació, de la 
Universitat de Barcelona.

 13.45 h 
Clausura, a càrrec de Miquel 
Àngel Essomba, comissionat 
d’Educació, Infància i Joventut 

de l’Ajuntament de Barcelona.
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Jornada

Dimecres, 27 de juny de 2018, 
de 10 a 14 h


