II Jornada de Transformació Educativa a Terrassa
Des d’Airina, i amb la col·laboració de la Fundació Impuls, ens plau
presentar-vos la III Jornada de Transformació Educativa a
Terrassa que tindrà lloc en el Centre Cultural de Terrassa el dissabte 23 de
març de 9:00h a 13h. La Jornada té per objectiu aprofundir sobre les noves
metodologies didàctiques i els projectes pedagògics de referència a la nostra
ciutat.
Aquest any per celebrar els 50 anys d'Airina hem pensat en fer un format
diferent al de les primeres jornades. Constarà d’una conferència a càrrec de
l’equip DREAM SCHOOL (equip de transformació educativa d’Institució
Familiar d’Educació) i un seguit de micro-exposicions (10’ per escola) on es
mostraran experiències viscudes a les seves aules. Posteriorment passarem
a un entorn d’espais d'interacció educativa per conèixer i aprofundir més en
els diferents projectes.
La jornada s'estructura en tres parts
1. Presentació de la Jornada i dinàmica Dream Schools
2. Micro presentacions
3. Stands

HORARI
09:00h Recepció i entrega de documentació.
09:15h Presentació de la Jornada.
09:30h Dinàmica Dream Schools
10:30h Micro-presentacions I
11:15h Descans - Break.
11.45h Micropresentacions II
12.15h Stands
13:00h Fi de la Jornada.

MICROPRESENTACIONS
A l'espai de Micro-presentacions descobrirem experiències d'algunes
escoles de Terrassa:








ESCOLA VEDRUNA "Espais d’aprenentatge a primària"
ESCOLA PIA "Pendent d'especificar"
ESCOLA AVET "Projecte interdisciplinari de LL1 a 6è"
ESCOLA TECNOS "Steam connectats: un dels nostres projectes"
CEIP MARE DE DÉU DE MONTSERRAT "Pendent d'especificar"
ESCOLA CULTURA PRÀCTICA "Projecte musicomat"
ESCOLA AIRINA "Com crear una cultura de pensament a l’escola?"

* pendent de confimar altres escoles convidades.

COL·LABORADORS
La III Jornada de Transformació Educativa ha estat possible gràcies a la
col·laboració de:
Santillana, Fundació Impuls, Autocars Dani Mar, Carreras, Fustes Solanellas,
Hiperescola, Atlètic Terrassa Hockey Club, Club Egara Terrassa, Pere Bou
Planell, Crece Plus, InnovaMat...

AIRINA
La Institució Airina és una escola concertada, situada al mig de Terrassa en
la qual acompanyem els alumnes —i també les famílies—, des de la llar
d'Infants fins a 6è de Primària, i els ajudem a preparar-se perquè arribin a ser
persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents.
Una visió innovadora de l’educació, que es fonamenta en l’humanisme cristià
i l’atenció personalitzada.
Reserva la teva plaça!
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