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Les primeres jornades de tardor de la Càtedra de Renovació Pedagògica, or-
ganitzat conjuntament amb l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i amb el suport 
de la Facultat d’Educació i Psicologia i el Consell Social de la Universitat de 
Girona, té per objectiu donar a conèixer experiències sòlides i contrastades de 
renovació pedagògica de primària i de secundària per tal de contribuir al canvi 
educatiu a nivell global i proporcionar idees que enforteixin els processos de 
transformació que estan portant a terme centres educatius de Catalunya.

Adreçat a professionals de l’ensenyament, tècnics d’educació, regidors d’edu-
cació, famílies, estudiants i persones interessades en l’educació i la renovació 
pedagògica en general.

PROGRAMA
2.10.20
17:45 h. Rebuda i inscripcions

18 h: Inauguració del seminari de tardor i breu presentació de la Càtedra RP 
UdG-Can Trona

18:30 h. Ponència inaugural: «El concepte de canvi i renovació en una societat 
que ho inventa tot permanentment» 
a càrrec de Mar Esteve, directora de l’Escola Epiqueia i professora de Pedago-
gia a Blanquerna-URL.

20 h. Concert: Arsham Evoghli, cantautor i arranjador persa de poètica musicada

3.10.20 
9:30 h. Ponència: «Per què canviar l’escola i l’institut avui?» 
a càrrec d’Enric Prats, professor de pedagogia de la UB

10:30 h. Ponència: «Aproximació al tercer impuls de RP» 
a càrrec de Jordi Feu i Albert Torrent, membres de la Càtedra de RP

11:30 h. Descans

12 h – 13:30 h. Presentació d’experiències renovadores:
a l’espai 1: Presentació de l’Escola Camins (Banyoles) 
a l’espai 2: Presentació de l’Institut 4Cantons (Barcelona) 

13:30 h. Dinar

15 h – 16:30 h. Presentació d’experiències renovadores:
a l’espai 1: Presentació de l’Escola Decroly (Barcelona) 
a l’espai 2: Presentació de l’Institut-Escola Les Vinyes (Castellbisbal) 
16:30h – 18 h. Taula rodona: «Què fa falta per renovar una escola o un institut?» 
moderada per Xavier Besalú, membre de la Càtedra de RP
18 h – 18:30 h. Tancament del seminari a càrrec de Margarida Falgàs

Places
70 places presencials, 150 places per streaming

Reconeixement i certificació
A tothom se li donarà un certificat emès per la Càtedra de Renovació Pedagògica 
i per als alumnes de la UdG s’ha cursat la petició de reconeixement de crèdits. 
Els mestres d’infantil i primària i professorat de secundària podran obtenir la 
certificació reconeguda pel Departament d’Educació a través de l’Institut de 
Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona. Per obtenir la 
certificació de l’activitat cal haver assistit a un mínim del 80% de les hores pre-
sencials i obtenir una valoració positiva de les tasques planificades en relació 
amb l’aprofitament.

Inscripció
Preu del curs: 15 € (tan presencial com per streaming)
Període d’inscripció: del 20 d’agost al 25 de setembre
Per inscriure’s cal omplir el següent formulari  
https://forms.gle/QLi1h2pH2p2P8N1z5
i quan s’hagi rebut la confirmació per part dels organitzadors s’haurà de realitzar 
una transferència a:
Banc de Sabadell IBAN: ES47 0081 7023 6300 0117 2322
Titular del compte: Universitat de Girona
A la transferència hi ha de constar: nom i cognoms de la persona inscrita a l’acti-
vitat i el concepte “Jornades Renovació Pedagògica 2-3 octubre 2020” 

Altres informacions
Dinar (cal sol·licitar-lo al formulari d’inscripció): 7,5 euros 
Hi haurà un espai habilitat per a infants dinamitzat per monitors/es d’entitats 
de la Vall. En cas de requerir aquest servei indiqueu-ho al formulari d’inscripció.
En cas de necessitar allotjament es pot contactar amb http://www.albergvallbas.
cat/

Contacte
albert.t@udg.edu

https://www.instagram.com/catedrarp_udg/
Càtedra Renovació
https://twitter.com/CatedraRP_UdG

Organitza: Càtedra de RP i Ajuntament de la Vall d’en Bas amb la col·laboració de 
la Facultat d’educació i Psicologia i el Consell Social de la UdG


