5. EDICIONS INSPIRA
¿QUINES
NECESSITATS
COBREIX EL
PROJECTE?

Amb l’objectiu de contribuir a l’impuls d’un nou paradigma educatiu,
del coneixement i de vida, és fonamental el paper que juguen els
mitjans de difusió i divulgació de noves idees i propostes entre la
ciutadania en àmbits com l’educació, la nutrició, les finances
personals, la sostenibilitat, la salut i el benestar personal.
El projecte Edicions Inspira és una contribució de la Fundació Inspira
Educació a la necessitat de fer d’altaveu de propostes educatives i de
vida innovadores i transformadores.
REFERÈNCIA #14
“Cal afrontar com difondre i refermar la investigació a partir d’una
comunicació compartida, en què les revistes [científiques d’educació]
aconsegueixin ser veritables canals de desenvolupament científic que
incideixin i arribin a tots els sectors”.
Revista de Investigación Educativa (2016)

¿QUÈ
S’ACONSEGUIRÀ
AMB AQUEST
PROJECTE?

Promoció i difusió sobre temes relacionats amb la innovació en educació,
amb els avenços en neurociència aplicada a l’educació i amb àmbits
relacionats amb el benestar personal, familiar i col·lectiu mitjançant
l’edició i la publicació de revistes, llibres, treballs d’investigació,
documentals, pel·lícules i altres formats comunicatius.
Edició i publicació de revistes, llibres i treballs d’investigació.

Producció de documentals, pel·lícules i altres formats audiovisuals.
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2 publicacions

5 publicacions

10 publicacions

2 audiovisuals

5 audiovisuales

produÏTS

produÏTs
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¿QUI SÓN ELS
BENEFICIARIS?

Mestres, professors i altres professionals de l’educació interessats en
qüestions relacionades amb la innovació educativa.
Persones sensibilitzades amb temes relacionats amb l’educació.
Entitats dedicades a l’educació, compromeses amb la innovació i amb
vocació transformadora.

RESUM DEL
PROJECTE

Edicions Inspira vol ser un referent internacional en la producció i
publicació de revistes, llibres, treballs d’investigació, documentals i
pel·lícules que difonguin temes relacionats amb la innovació educativa
i amb la transformació del món a través de l’educació.
Les principals activitats del projecte seran la recerca de potencials
publicacions o produccions, la seva edició o realització i la seva difusió.
Las tasques de producció de les publicacions estaran externalitzades.
Per la línia de publicació de llibres, es buscarà una aliança amb una
editorial de referència del sector per la creació d’una “Col·lecció
Inspira” d’obres relacionades amb les finalitats de la Fundació Inspira
Educació.
La gestió d’Edicions Inspira serà assumida directament per l’Equip
Directiu de la Fundació que, si així ho considera necessari, nombrarà
un responsable executiu d’aquest projecte i ampliarà la disposició de
recursos humans i materials.
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CRONOGRAMA
Recerca i selecció
d’autors/obres a
publicar/produir

MAI 17
Alianza con editorial de
referencia.

JUN 17
Coordinación junto con
los autores de la
creación de las obras

JUN 17
Diseño e implantación
de la estrategia de
difusión de las obras

OCT 17
Distribución de las obras
publicadas / producidas

DIC 17

FEB 18

OBJECTIUS,
ACTIVITATS I
RESULTATS

Difusión de los
resultados del CI3E

OG6.
Publicar/produir revistes, llibres, projectes
documentals, pel·lícules i altres formats audiovisuals.
Objectius
específics

Resultats
esperats

O6.1. Buscar
possibles autors i
temàtiques afins
a les finalitats de
la Fundació i fer
una selecció.

Llistat
d’autors i
temàtiques a
qui fer la
proposta de
publicació o
producció.

Indicadors
I6.1.1- Número
d’autors
candidats a ser
publicats.

d’investigació,

Activitats
Recerca de
conferenciants, talleristes
i formadors.
Anàlisis del llistat de
possibles autors amb les
finalitats de la Fundació
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