VI Fòrum Internacional d’Innovació i Creativitat: «Escoles i aules creatives»
El Grup d’Investigació i Assessorament Didàctic (GIAD), juntament amb l’Institut de Ciències de
l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona (UB), celebrarem, els dies 3 i 4 de juliol de 2014, el VI
Fòrum Internacional d’Innovació i Creativitat (INCREA): «Escoles i aules creatives: respostes
innovadores que ajuden al canvi necessari al segle XXI», adreçat al professorat de tots els nivells
educatius.
En aquesta sisena edició del Fòrum INCREA pretenem, des d’una mirada transdisciplinària:
 Dialogar i debatre per facilitar una comunicació constructiva entre persones de diferents
institucions, i visualitzar com és una escola creativa capaç de donar respostes innovadores.
 Compartir experiències i bones pràctiques.
 Reconèixer aquelles experiències que poden servir d’estímul i exemple a altres centres i col·lectius.

Programa
Dijous, 3 de juliol de 2014
08.30 Recepció i lliurament de la documentació
09.30 Inauguració del VI Fòrum Internacional INCREA: «Escoles i aules creatives»
A càrrec de representants de:
 Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 Direcció de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona
 Deganats de la Facultat de Pedagogia i la Facultat de Formació del Professorat
 Grup Consolidat de Recerca GIAD
10.00 Conferència inaugural: «Illa creativa: el creuer de la nostra vida docent»
A càrrec de Claudi Alsina, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i
professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Presenta: Núria Lorenzo, professora del Departament de Didàctica i Organització Educativa i
responsable del Programa d’Educació Infantil de l’Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat de Barcelona
11.00 Descans
11.30 Què són les escoles i les aules creatives?
Presenta i modera: Saturnino de la Torre, professor emèrit del Departament de Didàctica de la
Universitat de Barcelona i coordinador de RIEC
Escoles creatives de Catalunya. GRUP GIAD-UB. Barcelona
Escoles creatives de Goiânia. UFG i UEG. Brasil
Escoles creatives de Santa Catalina. FURB i UNIVABE. Brasil
Hi intervenen:
Núria Lorenzo, professora del Departament de Didàctica i Organització
Educativa de la UB. Barcelona
Marilza Suanno, professora del Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à
Educação de la Universidade Federal de Goiás. Brasil
Vera L. de Souza, professora de la FURB - Universidade Regional de Blumenau.
Brasil
12.30 Presentació d’experiències de bones pràctiques d’escoles i aules creatives (en quatre espais
simultanis: aules 3104, 3105, 3106 i 3107)
 A l’aula 3104, coordinen: Núria Àlvarez i Jeanne Hansen
 A l’aula 3105, coordinen: Núria Rajadell i Jesús Díez
 A l’aula 3106, coordinen: Joan Mallart i Neus García
 A l’aula 3107, coordinen: Montserrat González i Carme Martínez
14.30 Dinar
16.00 Taula rodona: «Com educar en la creativitat?» (plenari)

Presenta i modera: Maria Antònia Pujol Maura, professora de la UB
 Alba Espot Faixa, directora general d’Educació Infantil i Primària del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 Teresa Feu Vidal, mestra d’Educació Infantil i professora de la UVic
 Xavier Chavarria Navarro, vicepresident i inspector en cap a Barcelona ciutat d’EFEA
(European Forum on Educational Adminitration)
17.30 Tallers sobre pràctiques creatives a l’aula i a l’escola (sis tallers simultanis que es repeteixen
l’endemà; en el moment de la preinscripció cal apuntar-se a dos)
1. Imaginació i creativitat: llenguatges expressius a la pràctica educativa, a càrrec de Núria
García Hernández
2. Una mirada plàstica, per una escola creativa, a càrrec de Carmina Sebé Co, de l’Escola Arc
Iris
3. La vivència corporal com a oportunitat creadora, a càrrec d’Imma Benedico Martínez
4. La escuela creativa como elemento para la transformación de las comunidades educativas de
aprendizaje, a càrrec de João Henrique Suanno
5. Despierta tu creatividad: atrévete, a càrrec de Francisco Menchén
6. Geometria amb bombolles, a càrrec d’Anton Aubanell i Sergi Múria
19.45 Teatre amb La companyia varietats a l’ombra: Sir Gawain i l’abominable dama (Edifici del Teatre)
Divendres, 4 de juliol de 2014
09.00 Conferència plenària: «Creatividad y transdisciplinariedad. Nuevos fundamentos, perspectivas y
lenguajes»
A càrrec de Maria Candida Moraes, professora de la Universidade Católica de Brasília (UCB)
Presenta: Saturnino de la Torre, professor de la UB i coordinador de RIEC
10.30 Descans
11.00 Presentació d’experiències i recerques sobre escoles i aules creatives
 A l’aula 3104 , coordinen: Núria Àlvarez i Jeanne Hansen
 A l’aula 3105, coordinen: Núria Rajadell i Jesús Díez
 A l’aula 3106, coordinen: Joan Mallart i Neus García
 A l’aula 3107, coordinen: Montserrat González i Carme Martínez
13.00 Entorns i trobades creatives: presentació de pòsters i materials audiovisuals al claustre de l’Edifici
de Llevant
14.30 Dinar
16.00 Tallers sobre pràctiques creatives a l’aula i a l’escola
1. Imaginació i creativitat: llenguatges expressius a la pràctica educativa, a càrrec de Núria
García Hernández
2. Una mirada plàstica, per una escola creativa, a càrrec de Carmina Sebé Co, de l’Escola Arc
Iris
3. La vivència corporal com a oportunitat creadora, a càrrec d’Imma Benedico Martínez
4. La escuela creativa como elemento para la transformación de las comunidades educativas de
aprendizaje, a càrrec de João Henrique Suanno
5. Despierta tu creatividad: atrévete, a càrrec de Francisco Menchén
6. Geometria amb bombolles , a càrrec d’Anton Aubanell i Sergi del Moral
18.15 Conferència plenària: «La fecundació creativa per al talent transdisciplinari
A càrrec de Jorge Wagensberg, professor de la Universitat de Barcelona
Presenta: Carme Albaladejo, cap de la Secció d'Infantil, Primària i Secundària de l’ICE de la
Universitat de Barcelona.
19.15 L’ABC de la comunicació: diàleg obert, conclusions i clausura
A càrrec de Maria Antònia Pujol Maura, coordinadora general del GIAD-UB, i Núria Lorenzo
Ramírez, professora de la Universitat Barcelona
Lloc:

Universitat de Barcelona. Campus Mundet.

Inscripció

Places limitades.
Avís. Els tallers són simultanis. Cada taller té les places limitades. En el moment de formalitzar la matrícula,
cal inscriure’s a dos tallers, un per tanda.
Quota d’inscripció
$SDUWLUGHO 19 de maig de 2014
Preu: 80 €




Se certificaran 20 hores.


Informació
http://creactivablog.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/INCREA
https://twitter.com/INCREA_GIAD

A/e: icecursos@ub.edu (informació sobre inscripcions i certificats) Tel. 934 021 024
A/e: forumincrea@gmail.com (informació general)

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.
No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals
degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la
Universitat de Barcelona.
Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses
en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.
Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor (XTEC) i
es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada
convocatòria.
Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

