
 

Envieu-nos la vostra experiència! 
Us convidem a enviar vídeos de 3 a 5 minuts de durada on ens expliqueu experiències 
d’innovació en com fer de la innovació educativa una palanca de canvi en els 
centres d’entorns més desfavorits. 

Les podeu enviar a títol individual o col·lectiu. De l’àmbit de l’escola, l’institut, la 
universitat, l’empresa, l’Administració, el lleure. Qualsevol entorn en què cregueu que 
l’aprenentatge té lloc i on vosaltres hàgiu dut a terme una experiència que creieu 
innovadora i que pot promoure el canvi en l’educació i l’aprenentatge en un entorn 
desafavorit d’alta complexitat. 

Busquem experiències a tot el territori català. Les que el nostre jurat trobi més 
interessants seran escollides per a presentar-se en el simpòsium internacional que tindrà 
lloc el proper 28 d’abril de 2016 al Recinte Modernista Sant Pau a Barcelona. 

Com ha de ser el vídeo? 

No cal que sigui especial. No cal que sigui «professional». Volem que sigueu vosaltres 
mateixos, que el protagonisme el tingui el fons i no la forma. 

Ens agradaria que ens expliquéssiu: 

 Quin problema volíeu superar o quina qüestió volíeu millorar. 
 Com ho vàreu fer: amb nova metodologia, col·laborant amb altres persones, amb 

tecnologia, etc. 
 Què va sortir bé. 
 Quins entrebancs vàreu tenir i com els vàreu superar... o no. 
 Què hauria de passar en el futur perquè la vostra experiència tingués més 

impacte. 
 Com creieu que altres persones podrien replicar la vostra experiència. 

No puc gravar un vídeo, vull enviar un document 
escrit. 

Ens agradaria que ens enviéssiu un document (tipus presentació power point) amb 
aquests criteris: 

 Títol de l’experiència 
 Breu descripció (màxim 100 paraules) 
 Paraules clau 
 On s’ha aplicat (si és el cas...) 
 Quin problema volíeu superar o quina qüestió volíeu millorar. 
 Com ho vàreu fer: amb nova metodologia, col·laborant amb altres persones, amb 

tecnologia, etc. 
 Què va sortir bé. 
 Quins entrebancs vàreu tenir i com els vàreu superar... o no. 

http://www.fbofill.cat/agenda/fer-de-la-innovacio-educativa-una-estrategia-clau-en-la-reduccio-de-les-desigualtats-0


 

 Què hauria de passar en el futur perquè la vostra experiència tingués més 
impacte. 

 Com creieu que altres persones podrien replicar la vostra experiència. 

I si em seleccionen? 

El 22 d'abril us farem saber quines experiències han estat seleccionades per a la seva 
presentació el 28 d’abril. 

En cas d’haver estat seleccionats, us convidarem a ser assessorats per un/a expert/a en 
comunicació audiovisual per a ajudar-vos a dissenyar la vostra presentació. Ell/a us 
guiarà en el procés de pensar bé els 5 minuts de presentació, identificar els punts que 
poden ser de més interès per al públic, tramar una història o posar-la en escena. 

El jurat i les normes per a la selecció de les 
experiències 

El jurat estarà compost per diferents persones de la Fundació Jaume Bofill i del món de 
l’educació a Catalunya. 

El jurat tindrà en compte els següents criteris per a decidir les experiències escollides 
per a l’esdeveniment del 28 d’abril: 

 Originalitat de l’experiència i possible aplicació en un entorn desafavorit 
 Importància de l’objectiu que es vol aconseguir o la barrera a superar. 
 Grau de col·laboració entre diferents actors a l’hora de dur-la a terme. 
 Diversitat de plantejaments i àmbits en el grup d’experiències seleccionades. 

______________ 

El fet de participar en aquest projecte implica la cessió dels drets d'imatge, veu i 
d'explotació (sense ànims de lucre). 

Per a qualsevol dubte o suggeriment que ens vulgueu fer arribar, podeu fer-ho a través 
de l'adreça ecaballe@fbofill.cat 

 


