
Aula IMnova
Cicle de xerrades sobre innovació pedagògica

Escola La Immaculada. C/Angel Perera, 4. Vilassar de Dalt



Presentació

Aula IMnova és un cicle de xerrades obertes sobre projectes d’innovació pedagògica 
que es duen a terme a Catalunya i que creiem que per la seva singularitat i qualitat poden 
ser d’interès per a famílies i docents tant de la nostra escola com fora d’ella. 

Volem crear un espai per conèixer, compartir i debatre sobre projectes, en definitiva, que 
estimulin l’aprenentatge dels alumnes i afavoreixin el seu creixement com a persones. 

 



La iniciativa neix de l’AMPA de l’escola La Immaculada de Vilassar de Dalt. Com a pares i 
mares implicats en l’educació dels nostres fills i filles creiem pertinent i necessari l’
existència d’espais d’exploració i d’intercanvi com aquest. Vivim una realitat complexa i 
exigent, on nens i nenes, educadors i famílies hem de posar en joc els recursos i les eines 
més adients per a fer-hi front, tot estimulant a les aules la creativitat i la capacitat crítica. 

Aula IMnova neix amb la vocació de ser un cicle amb periodicitat anual i destinat no 
només a les famílies i docents de la nostra escola, sinó també a qualsevol persona 
interessada en la qüestió, de Vilassar o de qualsevol altre lloc. 



•   PROMOURE UN ESPAI OBERT PER A LA REFLEXIÓ AL 
VOLTANT DE LA INNOVACIÓ EDUCATIVA.

•   CONÈIXER LES INICIATIVES DE MILLORA PEDAGÒGICA O
D’INNOVACIÓ EDUCATIVA SORGIDES ARREU PER TAL
D’ESTABLIR-HI DIÀLEG I PUNTS DE TROBADA. 

 

Objectius



Programa
● 26 de març, 18h.

Família i escola, un mateix objectiu educatiu
A càrrec de Carles Parellada, mestre, terapeuta sistèmic i col·laborador de l’ICE a la UAB.

● 14 abril, 18h.
Ensenyar avui: una metamorfosi necessària 
A càrrec de David Vilalta, mestre i formador de l’ICE a l’UAB.

● 12 de maig, 18h.
Elogi de l’educació lenta
A càrrec de Joan Domenech, mestre, Director de l’Escola Pública Fructuós Gelabert i 
autor del llibre “Elogi de l’educació lenta”.



CARTELL GENERAL
DEL CICLE

Totes les xerrades són gratuïtes.
A les 18h a l’escola. 

Places limitades. 
Confirmar assistència a:
ampa@ampalaimmaculada.com
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Amb el patrocini de:

http://www.gruplesseps.com/
http://www.abcgrup.com/
http://vilasalut.es/


http://lanovaimmaculada.cat/

E-mail: ampa@ampalaimmaculada.com

C/ Àngela Perera, 4
08339 Vilassar de Dalt
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