
 

JORNADA BENVINGUDA 
CENTRES DEL LABORATORI DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA 
La transformació educativa i digital: una aposta de present i de futur.  
 

Dimecres 30 de setembre  
Horari 17 a 20 hores 
Jornada online.  
Accés al canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC2aB7RTWpYuPXVesOWgdngw/videos?view=57&flow=gri
d 
  

 
17h a 17:20h Benvinguda  
17:20h a 17:45h Compartint un projecte transformador 
17:45h a 18:30h Espais simultanis d’intercanvi i debat 

40 Espais simultanis amb representació de docents, alumnat i famílies 
4 Temes de debat (accés a través d’inscripció prèvia) 
 

● Com construïm estructures i metodologies diversificades i innovadores que 
permetin un bon acompanyament educatiu de l’alumnat, en escenaris d’educació 
híbrida? 

 
● Com apoderar el centre educatiu per esdevenir una organització flexible, dinàmica 

i oberta des d’una perspectiva de lideratge transformador, distribuït i inclusiu que 
potencia el treball en xarxa com a cultura de centre, amb la finalitat de contribuir al 
desenvolupament de les condicions per a la millora dels processos d’ensenyament i 
aprenentatge ? 

 
● Com connectem l’educació, la cultura, la comunitat i escola per crear un ecosistema 

educatiu (poble, ciutat, districte), que incrementi la qualitat del fet educatiu i com a 
estratègia eficaç en contextos incerts i canviants?  

 
● Quines estratègies ajuden a crear i consolidar una cultura avaluativa real com un 

mecanisme d'autoregulació de l’aprenentatge i de millora professional i personal, 
lligada a la pràctica reflexiva mitjançant l’autoavaluació i coavaluació entenent 
l’escola com una organització que aprèn?  

 
18:30h a 18:45h Pausa 
 
18:45h a 19:45h Diàleg entre experts 

Marta Portero (doctora e investigadora en Neurociència) 
Carlos Magro (analista i gestor de projectes transformadors i comunicació digital) 
Juan Domingo Farnós (investigador i comunicador d’educació, learning and         
Technologies, TIC, intel·ligència artificial) 
Dinamitzadora del diàleg Anna Comas (mestra i directora de l’escola La Maquinista i             
facilitadora del Laboratori de transformació educativa) 
 

19:45h a 20h Tancament i comiat Sr. Jesús Moral SdIF 
 

https://www.youtube.com/channel/UC2aB7RTWpYuPXVesOWgdngw/videos?view=57&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UC2aB7RTWpYuPXVesOWgdngw/videos?view=57&flow=grid
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