
el sentit de 
l’educació

dc 1
17h Youtube live FMRPC 
Taula rodona
El sEntit dE l’Educació 
Joan Turu
Heike Freire
Miriam Fernández
Pere Màrmol
Marta del Campo 
Pilar Gargallo

dc 8
10h
Conferència
l’Economia dE  
la crisi quE EstEm 
vivint i la sEva 
incidència En 
l’Educació 
Miren Etxezarreta, economista
EE - amrs 

18h
Conferència
cap a una pEdagogia 
intEgrativa.  
la visió i funció  
dEl cos a l’Educació 
Vicenç Cánovas i Álvaro Prats
mrp ttEE

dj 2
17h Youtube live FMRPC 
Taula rodona
l’acollimEnt, l’acompanyamEnt  
dE tot l’alumnat En  
El rEtorn a l’Escola
Neus Sanmartí
Sígrid Fadrique 
Jaume Funes
Carles Parellada
modera Enric Roldán

dj 9
10h 
Conferència
Educar dEs dE i pEr  
a la incErtEsa: 
rEflExions dEs dE 
l’ètica 
Begoña Roman
EE - amrs 

17h 
Conferència 
i com (Em) prEparo  
(p)El primEr trimEstrE  
dEl 2020-21?
Pilar Ugidos, 
ex-directora i mestra jubilada  
i Jordi Gaitan Clarà, 
assessor pedagògic
mEm

dv 10 

10h
Conferència
abordar la EmErgEncia 
civilizatoria tras El 
covid-19: rEtos  
y aprEndizajEs
Yayo Herrero
EE - amrs 

17h 
Conferència 
rEflExions i propostEs  
pEr a mEstrEs En  
la nova situació 
Educativa
Maria Castellana i Vicky Mateu
mrp ttEE

dl 6
10h
Conferència
ampliar El camp 
sEmàntic a través dE 
lEs imatgEs En un món 
confinat
Íngrid Guardiola, professora, 
realitzadora, investigadora cultural
EE - amrs 

17h 
Conferència
nEuroEducació  
i aprEnEntatgE basat  
En jocs
Eva Forcadell
mrp ttEE

17h 
Conferència
Educació dE pErsonEs 
adultEs En tEmps  
dE dEsconfinamEnt
David Fernández,
Guido Ramellini i Inés Massot
saó

dm 7
10h 
Conferència
El posicionamEnt dE 
l’alumnat En l’àmbit 
stEm dEs d’una 
pErspEctiva d’Equitat  
i gènErE
Digna Couso i Carme Grimalt
EE - amrs 

17h 
Conferència
com Està lo pati?  
rEnaturalitzEm! 
Eva Campomar
mrp ttEE

18h 
Aula apícola amb causa 
social de fundació 
marEsmE pro pErsonEs 
amb discapacitat 
intEl·lEctual
Txema Magro, apicultor 
i Javi Avila, gestor de projectes
mEm

aMB el suPORt de:

JuliOl 2020

inscripcions a:  

https://ja.cat/EESTIU2020

ofErta obErta  

i gratuÏta


