1-Abril-2014, Barcelona
Reflexió i trobada entre empreses
Coneixement i networking pels professionals dedicats al públic infantil

Escola i empresa: Col·laborant en espais i continguts
La iniciativa KID’S CLUSTER va detectar en el seu inici que la relació entre el món escolar i les
empreses que s’hi relacionen sovint és de confrontació entre la visió comercial i empresarial de la
indústria i la missió educativa de les escoles. Calia reforçar aquests vincles per a la millora i
desenvolupament de nous productes.
La Fundació Jesuïtes Educació es planteja el repte de definir noves propostes pedagògiques, que
incorporen notables transformacions metodològiques i d'espais, amb el suport d'eines
tecnològiques i vinculades al joc, que obren noves possibilitats educatives als mestres, o creen
nous serveis de suport per a les escoles.
KID’S CLUSTER prioritza l’apropament entre empreses i món educatiu per tal de superar la
relació purament comercial i recollir valoracions, interessos i debat, i que les noves propostes
s’ajustin a allò que demanda l’entorn educatiu. Creiem que és necessari un espai d’apropament
entre sectors educatiu i empresarial des d’un punt de vista integral, sumant empreses clarament
vinculades amb el món educatiu com les de material escolar, jocs i joguines o serveis a les escoles,
a més d’editors i desenvolupadors de suports i continguts digitals.

Fins a on podem arribar plegats?
En aquesta sessió podrem debatre sobre:
 Aportacions de valor de les empreses a les institucions educatives. Suports i continguts.
 Co-branding i visibilitat. Podem sumar esforços en una proposta de valor ampliada?
 Posta en valor i comunicació de l’aportació de l’empresa a la comunitat.

Amb el suport i la participació de:

1-Abril-2014, Barcelona
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Programa

On i quan

10:00h
Benvinguda
El projecte Horitzó 2020
 Les escoles dels Jesuïtes de Catalunya han
emprès un projecte de transformació
profunda de l'educació. L'Horitzó 2020
impactarà a totes les etapes que
imparteixen les escoles, des de 0 anys fins
el Batxillerat i la Formació Professional,
passant per la Primària i la Secundària.

Jesuïtes CASP – Sagrat Cor de Jesús
Casp, 25, 08008 Barcelona
Dimarts, 1/04/2014 de 10:00h a 13:00h

La xarxa Jesuïtes Educació
 Està constituïda per 8 escoles, bàsicament
situades a l'àrea metropolitana de
Barcelona i ubicades en tots els àmbits
socio-econòmics. La majoria són escoles
grans, que necessiten distribució d'espais
per a diversitat d'objectius. En total, tenen
13.000 alumnes
Debat: Priorització d’àmbits de col·laboració
 Us convidarem a exposar objectius i
prioritzar-los. Serà el pas previ a possibles
acords.
Cas pràctic: la creació i posta en marxa de
l'etapa d'Infantil a Jesuïtes Casp
 La descripció concreta d’una oportunitat
ens convidarà a concretar fins a on podem
arribar plegats.

Adreçat a
Membres de KID’S CLUSTER que valorin
explorar possibles col·laboracions amb entitats
educatives orientades, entre d’altres, a:
 continguts (Continguts pedagògics,
activitats, ...)
 co-brandig (productes complementaris),
 comunicació (Missatges d’interès comú)

Inscripció
Accés exclusivament per invitació
Envieu un correu a info@kids-cluster.com
indicant:
 Nom de l’empresa o entitat
 Nom, càrrec i contacte dels assistents
 Objectius de la vostra assistència

Més informació
info@kids-cluster.com

Debat: Possibles col·laboracions
 Apuntarem, en obert, els possibles casos i
formats en els que les empreses poden
donar suport a aquest projecte i obtenir un
retorn de manera satisfactòria per a tota
la comunitat educativa. Serà el pas previ a
acords posteriors.
13:00h
Final de la trobada

