
  ¡VINE EL 12 DE MAIG!  
Una millor cultura de la col·laboració fa les nostres comunitats i projectes 
més dinàmics, resilientes, productius i forts. El treball en xarxa no 
solament genera un major impacte positiu per als nostres barris, sinó que 
ens enforteix a cadascuna de nosaltres.

Amb aquest objectiu arranquen el 12 de maig en LAS NAVES els 
4 programes de L’Escola d’Innovació Cívica durant una jornada molt 
dinàmica centrada en fer visible i accelerar el potencial del teixit innovador 
de la nostra ciutat recolzant-se en dinàmiques col·laboratives. T’esperem. 
Vine, connectem, aprenem, experimentem, construïm una altra forma de 
fer ciutat.
10:00 - 10:30 
ESCOLA TROBA
Benvinguda i mapatge col·lectiu

10:30 - 11:30
ESCOLA APRÉN
Presentació del projecte + Taller Dissenye Cívic 

11:30 - 12:00
ESCOLA CONNECTA
Pausa i aperitiu + Connexions

12:00 - 14:00
ESCOLA EXPERIMENTA
Taller sobre l’Emprendre Mutu i Xarxes col·laboratives
Conclusions i Continuïtat

 ¿QUÈ ES L’ESCOLA ?  
L’Escola es un espai obert de  trobada, col·laboració i aprenentatge 
des del qual emprendre accions i projectes col·lectius multisectorials 
amb impacte en els nostres barris. L’Escola vol construir un espai 
aglutinador i d’oportunitat des del qual obrir capital relacional a València 
accelerant la col·laboració entre persones i iniciatives per al 
ben comú.
La seua activitat s’estructura entorn de 4 programes orientats a 
fomentar la cultura de la col·laboració:

ESCOLA TROBA 

Estàs desenvolupant un projecte 
que treballa per a millorar la vida 

dels nostres barris?
Des de Escola Troba volem 

conèixer i fer visible aquells 
projectes i iniciatives cíviques 

actives a València.

ESCOLA APRÉN

És el programa formatiu de 
l’Escola. Un programa per a 
ajudar-te a traure el màxim 

profit del treball col·laboratiu i en 
xarxa en els teus projectes.

ESCOLA CONNECTA

Vols emprendre un projecte 
col·lectiu o connectar amb altres 

processos en la ciutat?
Escola Connecta se centra 

a afavorir la connexió i 
col·laboració entre persones, 

processos, projectes i iniciatives 
d’innovació cívica.

ESCOLA EXPERIMENTA 

Vols explorar tot el potencial del 
teu projecte ?

 Experimenta és un programa 
per a passar a l’acció impulsant 

xarxes de col·laboració 
i projectes en xarxa que 

enfortisca el teu treball i el seu 
impacte en la ciutat.


