10 DE JULIOL
AUDITORI
DE GIRONA

BLOC 1

Els docents del futur

La 2a edició de les Creativation
Talks té l’objectiu d’inspirar als
participants per a TRANSFORMAR
L’EDUCACIÓ DEL FUTUR.

COM?

La jornada es dividirà en 4 blocs i
a cada bloc es realitzaran 4 tipus
d’activitats:
· Classes magistrals: exposició
de la temàtica per part d’un
reconegut especialista.
· Casos pràctics: espai de
presentació de casos d’èxit i
experiències pràctiques.
· Workshops d’aplicació:
tallers pràctics on adquirir
eines per a transformar l’educació.
· Espais Àgora: espai de debat
i intercanvi d’opinions amb la
participació dels assistents.

ON i QUAN?

L’acte tindrà lloc el dia 10 de
juliol, de 9.00h a 19.00h, a
l’Auditori Palau de Congressos
de Girona. Les acreditacions es
començaran a recollir mitja hora
abans i la jornada es desenvoluparà segons aquest horari:
8.30 ACREDITACIONS
9.00 BENVINGUDA

9.15 BEGOÑA IBARROLA:
Maestros que inspiran
9.45 HANAN EL YAZIDI I
MARIA MAJÓ CLAVELL:
Mestres que canvien vides.
10.05 JOSEP MANEL
MARRASÉ: Com podem
educar a través de les emocions?
10.30 ESPAI ÀGORA:
Els docents del futur.
10.45 PRREMIS ESCOLA
CREATIVA
11.00
CREATIVE COFFEE BREAK

BLOC 2: Mètodes

d’aprenentatge innovadors

11.30 MARIA ACASO:
Com aplicar pedagogies
invisibles a les aules?
12.00 CLARA BARTRA:
Competències per sobreviure,
disfrutar i tenir un futur
12.20 FRANC PONTI I MIQUEL
ÀNGEL OLIVA: Portant el Design
Thinking a les aules
12.40 ESPAI ÀGORA:
Mètodes d’aprenentatge
innovadors

BEYOND THE CLASSROOM
Persones amb impacte

13.00 MISCHA DOHLER:
Una generació preparada
pel canvi?
13.30 HALLDÓR MAR:
Casa vostra, és casa nostra

13.45 OUT OF THE BOX
NETWORKING LUNCH

BLOC 3: Transformant
els espais educatius
15.00 OLGA CASANOVA:
¿Cómo diseñar la escuela
del futuro?
15.30 PEP GARCIA:
Co-creant les aules del futur
amb els seus alumnes
15.50 ALBERTO GONZÁLEZ:
Transformando las organizaciones
para el futuro... ¿Y las escuelas qué?

16.45
CREATIVE COFFEE BREAK

BLOC 4: Inspirant
els alumnes del futur
17.00 DOLORS REIG:
La generació hiperconnectada
17.30 HÉLOÏSE VILASECA:
De la educación del saber a la
educación del ser
17.50 JAUME FUNES:
Els nous adolescents, i ells què
en pensen?
18.10 ESPAI ÀGORA:
Inspirant els alumnes del futur

BEYOND THE CLASSROOM
Persones amb impacte

18.30 LLUÍS SOLDEVILA:
Sessió motivacional

16.10 ESPAI ÀGORA:
Transformant els espais
educatius

BEYOND THE CLASSROOM
Actuacions amb impacte

16.30 JAUME LLEIXÀ:
La força del talent

*Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya:
Tots els docents que ho sol·licitin
podran certiﬁcar l’assistència a la
jornada amb crèdits de formació
permanent.

L’EDUCACIÓ DEL FUTUR
Els sistemes educatius de tot el
món experimentaran grans
transformacions en els propers
anys que posaran en qüestió les
formes tradicionals d'aprenentatge, convertint les escoles en
«entorns interactius» i canviaran
el paper dels docents, dels
alumnes, dels espais educatius i
dels mètodes d’aprenentatge
en l’educació del futur.

Una iniciativa de:

Amb la col·laboració de:

