Les principals xarxes de transformació educativa i l’IBE-UNESCO alineen
esforços per canviar l’aprenentatge a l’escola
La jornada conjunta “Del currículum competencial a la transformació educativa” es farà al
CosmoCaixa el proper dimarts 13 de març
La directora de l’International Bureau of Education de la UNESCO, Dra. Mmantseta Marope, hi
presentarà la seva iniciativa mundial per un aprenentatge competencial.

Barcelona, 9 de març de 2018.
Les principals xarxes de transformació educativa, així com l’IBE-UNESCO, s’aplegaran el proper
dimarts per tal d’analitzar el canvi en l’aprenentatge i l’avaluació dels currículums
competencials, així com el paper i la formació dels docents dels sistemes educatius implicats.
Aquesta idea, present en les diverses xarxes de transformació educativa existents, coincideix
amb el missatge de la iniciativa mundial de l’International Bureau of Education de la UNESCO,
que la seva directora, Dra. Mmantsetsa Marope, presentarà el dimarts 13 a partir de les 9:30h
al CosmoCaixa.
Serà en el marc de la Jornada “Del currículum competencial a la transformació educativa”, que
organitzen conjuntament el Centre UNESCO de Catalunya, el Departament d'Ensenyament, la
Fundació Jaume Bofill, Rosa Sensat, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, el
Consorci d’Educació de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
A la jornada, la Dra. Marope presentarà la iniciativa mundial de l’International Bureau of
Education, la branca acadèmica de la UNESCO, per transformar competencialment els
currículums, l’aprenentatge, l’avaluació i el rol i formació dels docents a l’educació.
Igualment, es tractarà sobre la complementarietat de les xarxes que s’han anat generant per a
possibilitar canvis en l’aprenentatge i al conjunt del sistema: la Xarxa de Competències
Bàsiques, Escola Nova 21, Xarxes per al Canvi, Educació 360, Xarxa d’orientació, Xarxa
Territorial d’Educació Infantil de Catalunya 0-6, Xarxa d’Acords de Coresponsabilitat del Vallès,
Xarxa d'escoles públiques inquietes del Garraf, així com de quines noves passes cal fer per
avançar en la transformació educativa.
A la tarda, Mmantsetsa Marope presentarà la iniciativa de l’IBE-UNESCO als responsables de
docència i ordenació acadèmica de les universitats catalanes en una jornada organitzada a la
Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat en col·laboració amb el Programa
Margalida Comasper la Millora de la Docència i l’Aprenentatge a la Universitat.

Contactes de premsa: Lola Martínez, 605 889 286 / Gerard Segú 654 71 04 04

PROGRAMA

Del currículum competencial a la transformació educativa
13 de març de 2018, Auditori del CosmoCaixa

9.15 h. Presentació de la Jornada, a càrrec d’Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de
Catalunya
9.30 h. Conferència de la Dra. Mmantsetsa Marope, directora de l’International Bureau
of Education (UNESCO): “El futur del currículum: transformant l’ensenyament,
l’aprenentatge i l’avaluació”.
Conversaamb Alfons Cornella, fundador de l’Institute of Next
10.45 h. Pausa
11.15 h. 
Reptes per possibilitar un aprenentatge rellevant i amb sentit per a tothom.
Coral Regí, directora de l’Escola Virolai; Xavier Chavarría, inspector en cap de Barcelona; Cèsar
Coll, catedràtic de Psicologia de l’Educació de la UB; Marina Subirats, sociòloga i exregidora
d’Educació (moderadora)
12.00 h. 
El treball en xarxa per la transformació educativa.
Xarxa de Competències Bàsiques, Escola Nova 21, Xarxes per al Canvi, Xarxa d’orientació,
Educació 360, Xarxa d’Acords de Coresponsabilitat del Vallès, Xarxa d'escoles públiques
inquietes del Garraf.
Coordina: Rafa Homet, diputat d'Educació de la Diputació de Barcelona
Dinamitza: Oriol Ripoll, especialista en jocs
13.30 h. 
Parlament del secretari general d’Ensenyament de la Generalitat i president
del Consorci d'Educació de Barcelona, Sr. Lluís Baulenas
13:45h 
Cloenda a càrrec del M.H. Sr. Roger Torrent, president del Parlament de
Catalunya.

