ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE L’EDUCACIÓ DE CATALUNYA

Taller de Planificació Estratègica de la Innovació Educativa



A tots els centres educatius que volen treballar per a la transformació de les pràctiques
educatives des de dintre del seu centre i de manera conjunta.
Benvolgudes i benvolguts,
Aquest darrers temps al nostre país finalment es fa necessari parlar de la innovació i la millora
educativa com un repte urgent del nostre sistema educatiu i, per tant, com a responsables de
l’educació hem de començar aquest recorregut fent un primer pas: replantejar i reformular les
pràctiques educatives que tenen lloc als nostres centres. Es necessari analitzar el que fem i el que
no fem a les nostres escoles per a millorar la educació.
En aquest sentit l’Institut Escalae va dissenyar una eina d’ autodiagnosi pedagògic per ajudar als
centres a conèixer la situació general de la pràctica educativa en setze àmbits d’anàlisi de la
pràctica educativa i on es detallen les respostes de mestres i professors a cada àmbit. Aquest
informe aporta moltes dades que cal interpretar i situar en el context del centre educatiu.
Per tal donar a conèixer aquesta eina i per a plantejar el disseny de la Planificació Estratègica de
Innovació Educativa Sostenible us oferim, dins el marc de col·laboracions amb AXIA, la
possibilitat d’assistir, a un taller de formació i suport per situar el marc conceptual i les
possibilitats de la planificació estratègica al nostres centres.
Les dades del taller són les següents:
-

Títol:
Professor:
Dia:
Hora:
Lloc:

Planificació Estratègica de la Innovació amb l'eina d'autodiagnòstic
Dr. Federico Malpica, director de l’Institut Escalae
25 de novembre
10h a 14h (places limitades)
Hotel Zenit Borrell. Carrer del Comte Borrell, 208, 08029 Barcelona

Els que estigueu interessats en assistir-hi, cal que feu la inscripció a través de la pàgina web d’Axia:

www.axia.cat
També us volem manifestar la nostra voluntat de posar al vostre servei totes les línies de suport
a la millora de la qualitat educativa del nostre Institut. Especialment, l’eina d’ EscalaeSystem®
pensada per garantir en els centres educatius una innovació pedagògica de qualitat,
fonamentada i sostenible, coherent amb les seves finalitats educatives.
Per a qualsevol dubte, demanda o suggeriment, podeu contactar-nos a través de
info@escalae.org.
Rebeu la nostra més cordial salutació.
Equip Institut Escalae

