2. CI3E - CENTRE INTERNACIONAL

D’INVESTIGACIÓ
EDUCATIVA
¿QUINES
NECESSITATS
COBREIX EL
PROJECTE?

EN

INNOVACIÓ

La necessitat d’impulsar la investigació en educació des d’una
perspectiva holística i multidisciplinar amb l’objectiu d’avançar en la
generació de models pedagògics que responguin a les necessitats
reals en l’actual societat del coneixement.
La necessitat de dotar d’un llenguatge comú i un corpus científic a les
pedagogies centrades en la persona.
La necessitat de connectar els últims avanços en neurociència amb el
desenvolupament del potencial humà en processos d’educació i
formació tant en nens com en adults.
REFERÈNCIA #06
“L’època en què vivim està marcada per la creixent recerca del
desenvolupament del potencial humà, el qual està directament
relacionat amb el complex procés de desenvolupament i maduració
del cervell en conjunció amb les influències del medi ambient. Les
Neurociències aporten al campo pedagògic coneixements
fonamentals sobre les bases neurals de l’aprenentatge, de la
memòria, de les emocions que són, dia a dia, estimulades i enfortides
a l’aula. Que tot agent educatiu conegui i entengui com aprèn el
cervell, com processa la informació, com controla les emocions, els
sentiments i els estats conductuals arriba a ser un requisit
indispensable per a la innovació pedagògica i transformació dels
sistemes educatius”.
OEA (2010) - Neuroeducació: unint Neurociència i Educació en la
recerca del desenvolupament humà.
REFERÈNCIA #07
“La Neuroeducació pretén fonamentar en el funcionament del cervell
el que podem estructurar bé respecte a l’educació”.
Francisco Mora (2017) - Què és la Neuroeduació?
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¿QUÈ
S’ACONSEGUIRÀ
AMB AQUEST
PROJECTE?

Creació d’una xarxa internacional de grups d’investigació en innovació
educativa formada per educadors i investigadors de diferents països i
de diferents realitats educatives.
Investigació i disseny d’innovacions educatives aplicables en diferents
contextos.
Difusió del model pedagògic de la Fundació entre la comunitat
educativa internacional.
2017-2018
1 event
organiTZAT

¿QUI SÓN ELS
BENEFICIARIS?

2018-2019
2 events
organiTZATs

2019-2020
4 events
organiTZATs

2 projectes
‘
investigacio

5 proJECTEs
‘
investigació

10 proJECTEs
‘
investigacio

10 educadorS

20 educadors

50 educadors

investigadorS

investigadors

2 publicacions

10 publicacions

investigadors

20 publicacions

Mestres i professors de totes les etapes educatives (educació infantil,
educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles
formatius i educació superior).
Estudiants de màster i de postgrau, doctorands i membres de grups
d’investigació interessats en projectes d’investigació en educació i en
neurociència.
Professionals de l’educació interessats en participar en tallers i
formacions sobre innovació educativa.

RESUM DEL
PROJECTE

Per tal d’impulsar el procés de transformació de l’educació en el
nostre país i en tot el món, és necessari dotar al procés d’innovació
educativa d’un llenguatge comú i d’una pràctica científica rigorosa a
l’estil de la investigació internacional que existeix en molts altres
àmbits del coneixement.
El Centre Internacional d’Investigació en Innovació Educativa (CI3E)
se centrarà en quatre línies d’acció:
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RESUM DEL
PROJECTE

§

§

§
§

Creació de grups internacionals d’investigació a partir de la
connexió de mestres i professors de diferents centres educatius
amb investigadors de diferents universitats els quals des de les
seves realitats concretes participin en el disseny i la realització
d’investigacions que aportin a la comunitat educativa
internacional un valor educatiu innovador.
Transferència al món educatiu dels resultats de les
investigacions actuals sobre neurociència cognitiva realitzats en
els centres d’investigació més importants del món, impulsant el
coneixement i l’aplicació de pràctiques innovadores basades
en resultats científics.
Disseny i realització de programes de formació en innovació
educativa per professionals de tots els nivells educatius.
Organització de jornades i congressos Internacionals sobre
innovació educativa.

Pel que fa a les infraestructures, el CI3E tindrà la seva seu a l’edifici
de l’Escola Inspira Barcelona. Compartirà amb aquesta els espais
destinats a l’administració i la gestió. L’activitat investigadora es durà
a terme fora de les instal·lacions del centre i es basarà en la connexió
virtual d’una xarxa d’educadors i investigadors de tot el món. Per la
realització de la formació per educadors s’utilitzaran els espais de
l’Escola així com altres espais públics disponibles en altres llocs
d’interès.
El CI3E dependrà directament del patronat de la Fundació que
nomenarà un/a director/a i un/a subdirector/a per gestionar els
programes d’investigació. A la vegada, el centre es dotarà d’un Comitè
d’Assessorament Científic format per investigadors de referència en els
àmbits de la ciència i l’educació.
El personal d’administració de l’Escola Inspira Barcelona assumirà les
feines administratives del CI3E.
El finançament del Ci3E vindrà, fonamentalment, de la participació en
projectes d’investigació en convocatòries públiques i privades. També
es finançarà mitjançant les aportacions i donacions d’altres fundacions
amb finalitats similars, donacions rebudes de persones físiques i
jurídiques i fons propis de la Fundació Inspira Educació.
La difusió dels resultats de les diferents investigacions i la transferència
al món educatiu dels resultats en neurociència, serà assumida per les
Edicions Inspira, un altre dels projectes de la Fundació Inspira Educació.
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CRONOGRAMA
Definició de l’estructura
funcional del CI3E

ABR 17
Configuració del Consell
Assessor del CI3E

MAI 17
Definició de les grans
línies d’investigació del
Ci3E

MAI 17
Gestió de la plataforma
online de coordinació de
projectes

JUN 17
Concurs d’idees per
projectes d’investigació

JUN 17 – JUL 17
Selecció de projectes
d’investigació

JUL 17
Recerca de partners
pels projectes
d’investigación

JUN 17 - SET 17
Formació i capacitació
dels equips d’investigació

OCT 17
Inici dels projectes
d’investigació

NOV 17

MAR 18

Difusió dels primers
resultats (publicacions)

Avaluació de projectes i
retroalimentació del
procés

MAI 18
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