
Octubre 2015

SEMINARI WEB 
De l’experiència a la reflexió: com

millorar la pràctica docent?

Modera
Joan Badia, catedràtic de llengua i literatura a l’educació secundària obligatòria.

Ponents
Núria Alart, Toni Badia, Ramon Barlam i David Vilalta



INNOVACIÓ i TREBALL EN XARXA
O les 4 dimensions de la innovació educativa

Ramon Barlam
INS Cal Gravat - Xarxa LaceNet - Equip TIC+C ICE UAB

@rbarlam



La bicicleta és un 
vehicle curiós, el 
passatger és el 
seu motor.

’
’
John Howard



Innovació estàtica
i estètica



Bicicletes impossibles
i descontextualitzades



4D de la innovacióeducativa



Dimensió individual



Dimensió tàndem



Dimensió projecte de centre



Dimensió de Xarxa



La vida és com la 
bicicleta, s’ha de

pedalar endavant per 
no perdre l’equilibri.

’
Albert Einstein

’



Resum de la tasca 
educativa
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imatge de Svasky, a Barcelona Metròpoli n.88 reproduïda amb  permís de l’autor

L’Exemple a partir del projecte LaceNet 
World Mobile City Project

(Barcelonad, Manresada, Valencianada …)



necessitat 
de les metodologies i tecnologies 
emergents (seny amb les modes).



Innovació sostenible

VS.



Habilitat d’ajustar el 
pinyó i el plat a 

cada tram.



Posar de moda l’educació,  fent que 
esdevingui la prioritat nacional en la 

construcció del nou país.

LA PROPOSTA



Gràcies ! 
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