
   S’ofereixen tres itineraris simultanis amb una capacitat per a
grups de 20 persones per conèixer sobre el terreny polítiques de
lluita contra la segregació, estratègies urbanes i equipaments
comunitaris per a la cohesió social.
   La visita té una durada de cinc hores: s’inicia a les 13h i acaba a
les 18h, així que que es compartirà un dinar mentre els equips
educatius exposen el seu projecte.
 Passejarem pels espais de l’escola en funcionament i ens
desplaçarem a altres centres educatius o equipaments de la
zona en horari extraescolar. El punt de trobada és al mateix barri,
al lloc indicat com a punt d'inici. Els desplaçaments es faran a
peu i els participants podran afegir-se o marxar en qualsevol
punt de la visita. Les visites seran guiades en anglès.

Visites socioeducatives
ECASS 
Conferència Final
 

Dimecres, 14 Desembre de 13 a 18h

ITINERARI A 
DE ROQUETES A TRINITAT NOVA: UN
ENFOCAMENT COMUNITARI
Recomanat per a persones interessades en polítiques de
desenvolupament comunitari, xarxes veïnals, pla de barris i
art social.

13:00       Punt de trobada: Metro Roquetes (L3)

13:15        Recepció  a l'Institut Escola Antaviana  

                (c/Nou Barris 12)

          

15:00       Desplaçament a l'Ateneu Popular de Nou Barris 

                 (c/ Portlligat, 11-15)

15.15     Visita a activitats de l'escola de circ  de l'Ateneu  

16.30    Desplaçament a l'Institut Escola Trinitat Nova 

                (c/de la Pedrosa, 2) 

16:45     Acollida i visita a activitats extraescolars de l'espai          

              “Tres ulls” de l'Institut Escola Trinitat Nova i                

              ..presentació de les produccions d’audioviosual i ràdio

               (inter-relació dels aprenentatges en temps lectiu i no 

               lectiu)

..................

18:00   Comiat

Conversa amb l'equip educatiu i referents del
barri, líders veïnals: com el barri entén l'escola
Antaviana i com l'escola entén el barri?
Dinar típic nadalenc (“escudella i carn d’olla”)
Visita a les aules i espais escolars

https://ateneu9b.net/qui-som/bido
https://ateneu9b.net/qui-som/bido


ITINERARI B 
LES CORTS: INNOVACIÓ, ARQUITECTURA I TECNOLOGIA

ACCESSIBLE
Recomanat per a persones interessades en l’arquitectura al
servei dels projectes innovadors i les noves tecnologies
adreçades a superar la bretxa digital.

ITINERARI C
SANTS-HOSTAFRANCS: PROJECTES MAGNET I TANDEM
AMB L'ART I LA CIÈNCIA I TRANSFORMACIÓ INTEGRAL
D'UN CENTRE EDUCATIU

Recomanat per a gent interessada en el programa Magnet i la
transformació sòcio-pedagògica d'escoles

13:00    Punt de trobada: Escola Anglesola (c/ Numància, 157)

13:15     Recepció a l'Escola Anglesola

            

15.00    Desplaçament a  l'Institut Escola Tres Fonts

                (c/Eugeni d’Ors, 2) 

15.15    Trobada amb l'equip docent de l'Institut Escola Tres .

             Fonts per conèixer el procés de transfirmació del centre

16.15     Desplaçament a la Biblioteca Montserrat Abelló

16.30    Visita a l'“Ateneu de Fabricació” ubicat a la biblioteca

...................

18:00  Comiat

13:00  Punt de trobada: Escola Gayarre (c/ de Gayarre, 54-56)

13.10   Recepció a l'Escola Gayarre, Escla Magnet IBEC 

            (Institute de.Bioenginyeria de Catalunya)

              

15:00   Desplaçament a l'Institut Escola Arts 1 (c/ Àliga 16-18)

15:15    Acollida i visita a l'Institut Escola Arts 1 

             (Infantil i 1r de primària)

................* 

16:45 Desplaçament a l'Institut Escola Arts 2 

                (c/ Miquel Bleach, 24)

17:00 Visita a l'Institut Escola Arts School 2 (Secundària)

................

18:00 Comiat

Conversa amb l'eqiup docent sobre els reptes d'una
innovació inclusiva 
Dinar a la cantina
Visita a les aules i espais escolars

Presentació el programa pedagògic de la fabricació
digital
Bretxa digital divide i enfocament comunitaris de la
fabricació 3D

Conversa amb l'equip educatiu i dinar a la cantina
Visita a les aules i espais escolars

Transformació oferta educatiu per a l'equitat
Reconversió de l'antiga escola religiosa
Escola Ex-Tandem MNAC

Tancament de l'Institut Joan Coromines i inici de
l'ESO de les Arts:  objectius assolits i reptes
pendents

https://ajuntament.barcelona.cat/ateneusdefabricacio/ca/


ITINERARI C

ITINERARI B

ITINERARI A

A quin itinerari t'agradaria apuntar-te? 
Registra't aquí abans del 5 de desembre!

https://forms.gle/W5yu3zzCUVAYm8uh8

