
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVITAT I INNOVACIÓ A L’ESCOLA
Els nous paradigmes de l’educació

Conferència càrrec d’ 

ALFONS 

CORNELLA, 

FUNDADOR I PRESIDENT 
D’INFONOMIA 

DIA: 18 DE NOVEMBRE DE 2013 
HORA: 20:00 h. 
LLOC: ESCOLA VORAMAR, C/ RAMON 
TURRÓ, 130 – 08005 - BARCELONA  

Agrairiem confirmeu la vostra assistència a: 

Una escola viva que educa per a la vidaUna escola viva que educa per a la vidaUna escola viva que educa per a la vidaUna escola viva que educa per a la vida

 

CREATIVITAT I INNOVACIÓ A L’ESCOLA
Els nous paradigmes de l’educació

Fa dos cursos escolars, el Departament d’Ensenyament va 
implantar l’assignatura d’emprenedoria a l’ESO.  
Darrerament, en gran part dels cercles educatius,  es parla 
de la necessitat també,  de fomentar la creativitat i la 
innovació en els nostres alumnes.

La creativitat, la innovació i la capacitat per emprendre 
esdevenen nous valors educatius? O són valors e
de l’autonomia, la iniciativa o el sentit crític entre d’altres?

En tot cas, és qüestionable el model 
tracta realment d’un canvi de valors o d’una transformació 
de la pedagogia? 

Quin paper hi tenen les tecnologies? I quin é
mestres i educadors? 

Segur que les reflexions que ens plantegem ens ajudaran a 
avançar en la tasca compartida d'educar
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Agrairiem confirmeu la vostra assistència a:  

Sra. Sílvia Figa / Sr. Jordi Llorach
Tel. 93 225 13 24  
correu electrònic: info@voramar.cat 
www.voramar.cat 
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CREATIVITAT I INNOVACIÓ A L’ESCOLA 
Els nous paradigmes de l’educació 

Fa dos cursos escolars, el Departament d’Ensenyament va 
implantar l’assignatura d’emprenedoria a l’ESO.  
Darrerament, en gran part dels cercles educatius,  es parla 
de la necessitat també,  de fomentar la creativitat i la 
innovació en els nostres alumnes. 

La creativitat, la innovació i la capacitat per emprendre 
esdevenen nous valors educatius? O són valors evolucionats 
de l’autonomia, la iniciativa o el sentit crític entre d’altres? 

En tot cas, és qüestionable el model actual d’escola?. Es 
tracta realment d’un canvi de valors o d’una transformació 

Quin paper hi tenen les tecnologies? I quin és el paper dels 

egur que les reflexions que ens plantegem ens ajudaran a 
avançar en la tasca compartida d'educar 

Sílvia Figa / Sr. Jordi Llorach 

@voramar.cat 
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