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El futur ja és aquí. Sí, i ha vingut per quedar-se. Ja és una realitat
comptar amb tot un seguit d’eines informàtiques perquè l’aula
sigui un espai interconnectat amb el món. Les noves metodologies
pedagògiques ja s’apliquen de manera generalitzada a les escoles,
on el concepte gamificació, per exemple, ha entrat amb força els
darrers temps. L’ofici d’ensenyar ha canviat molt en poc temps.
Totes aquestes transformacions han tingut lloc en molt poc temps,
la qual cosa ha generat nous reptes i, sobretot, noves preguntes
han sorgit des de la comunitat educativa.
Com cada any, et proposem un dia per reflexionar sobre tot això
i trobar respostes a totes les qüestions que, com a docent, de ben
segur et planteges quan ets davant dels alumnes. És per això que
et convidem el proper dia 25 de maig a la III Jornada d’Innovació
Pedagògica, en la qual comptarem amb experts en el món educatiu
de primer nivell: Jesús C. Guillén, Christian Negre, José Antonio
Fernández Bravo i Siro López. De ben segur que les seves
aportacions seran una gran ajuda de cara a la millora de la teva
tasca diària a l'aula.

T’hi esperem!

PROGRAMA

• 9 h – 9.30 h
Arribada, acollida i lliurament del material
• 9.40 h – 10.20 h
L’ESCOLA DEL SEGLE XXI I LA GAMIFICACIÓ
Per Christian Negre

Docent i activista-divulgador educatiu. Expert en gamificació

• 10.25 h – 11.05 h
UNA EDUCACIÓ AMB CERVELL I COR
Per Jesús C. Guillén

Professor universitari. Expert en neuroeducació

• 11.10 h – 11.55 h
Descans
• 11.55 h – 12.40 h
ESPAIS AMB SENTIT
Per Siro López

Formador i artista polifacètic

• 12.45 h – 13.30 h
EL SOMRIURE DEL CONEIXEMENT.
DE L’«APRENDRE A APRENDRE»
A L’«APRENDRE A SABER»
Per José Antonio Fernández Bravo

Director de la Càtedra Conchita Sánchez d’Investigació per a
l’Educació Matemàtica.

Centro de Enseñanza Superior Don Bosco

(adscrit a la Universidad Complutense de Madrid)

• 13.30 h - 13.45 h
Comiat

Inscripcions online
a partir del 10 d’abril a:

www.jornadainnovacio.baula.com
Es lliurarà diploma d’assistència
Places limitades

* Entre les ponències hi haurà un moment creatiu visual & musical,
a càrrec de Juanjo Fernández i Josep Anton Serrano (DJ)
Presenta: Àlex Ferre

