
 

 

 

 

 

 

 

El Consell d’Innovació Pedagògica, que basa el seu sentit i la seva acció en la innovació pedagògica, cal que sigui 
un espai transversal, en el qual es forgen propostes educatives per treballar al llarg de les diferents etapes de la 
vida, escoles bressol incloses, i nodreix de contingut de coeducació, equitat, sostenibilitat i drets humans tot allò 
que realitza.  
El Consell d’Innovació Pedagògica reforça, en aquest sentit, l’ideari i el projecte de Barcelona Ciutat Educadora: 
hem de poder garantir tant el dret a l’educació, com les dinàmiques per les quals al llarg del temps i des de la seva 
riquesa social la ciutat eduqui la seva ciutadania i s’enriqueixi alhora d’ella.  
Hem trobat molt oportú donar-vos a conèixer el Pla Estratègic Barcelona Ciutat Educadora, en el qual hi 
inscriurem les accions del Consell d’ara endavant, i sobre el qual necessitem la vostra opinió i participació per 
garantir una bona articulació. 

 

PROGRAMA  

9.15 h Recepció de les persones assistents 
 

9.30 h Benvinguda institucional 
 

10.00 h Diàleg “Barcelona Ciutat Educadora, vincles que eduquen”, a càrrec de Mireia Civís, mestra i doctora 
en Pedagogia, professora titular a la FPCEE Blanquerna, Marina Garcés, filòsofa i professora de 
Filosofia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i Itziar González, arquitecta i urbanista de 
Barcelona, experta en cooperació ciutadana en el territori. Les tres professionals són assessores del 
Pla Estratègic Barcelona Ciutat Educadora.  
Modera: Pau Rodríguez, periodista.  
 

11.15 h Pausa-cafè 
 

11.45 h Projectes del Consell d’Innovació Pedagògica: acompanyament pedagògic i territori (càpsules 
simultànies): 
 
- “Innovació per a la qualitat:  Quins principis posen en joc les institucions del CIP a l’hora de 
dissenyar els entorns d’aprenentatge? Les institucions del CIP disposen de mecanismes d’avaluació 
per a la retroalimentació del disseny i del procés d’implementació de l’acció educativa?”, a càrrec de 
Josep M. Mominó, professor d’Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. 
 
- “Territori Aprenentatge Servei/Servei comunitari: Confluències i visions dels projectes educatius al 
territori des de la mirada i el dia a dia de les institucions del Consell d’Innovació Pedagògica”, a càrrec 
de Laura Rubio i Blanca Romañá, del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei (centre vinculat a la 
Universitat de Barcelona).  
 

12.30 h Presentació del “Pla Estratègic BCN Ciutat Educadora, horitzó 2019-2022”, a càrrec de Pilar Lleonart, 
responsable del Programa Barcelona Ciutat Educadora, Mireia Mestre, tècnica del Programa 
Barcelona Ciutat Educadora, i Mireia Civís, assessora del Pla Estratègic Barcelona Ciutat Educadora. 
 

13.15 h Cloenda institucional 
 

 

Inscripcions: data límit 21 de juny. Per inscriure’us cliqueu aquí                              
barcelona.cat/educacio 

 

 

       

   
 

 

             

 

 

 

Dijous,  
27 de juny de 2019 
de 9.15 a 13.15 h 

 

Jornada 

BARCELONA CIUTAT EDUCADORA, 

VINCLES QUE EDUQUEN 

 

 

Caixaforum 
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8  
Barcelona 

 
 

 

Barcelona  
Ciutat Educadora 

https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/149623?lang=ca

