II Jornades de Diàlegs Educatius
“La mirada sistèmica: un nou
paradigma en educació”

Divendres, 12 de novembre
16:30h

Recepció i acollida sistèmica, amb la implicació de les alumnes FUB.

18:00 h

Benvinguda institucional a la Sala d’Actes (2n pis).

18:15h

“La pedagogia sistèmica, una mirada que acarona el cor de les
famílies, mestres i de les noves generacions”. Conferència a càrrec de
Mercè Traveset.

21:00h

Sopar eco-eno-gastronòmic-sistèmic-emocional. A càrrec de l’Escola
d'Hoteleria Joviat de Manresa.
C/ Rubió i Ors, nº 5 (Una experiència única, no us la perdeu!)

Dissabte, 13 de novembre
“L'ESCOLA, una Comunitat Viva”. Conferència a càrrec de Carles

9:00h

Parellada a la Sala d’Actes (2n pis).
10:00h

Presentació d’experiències d’escoles:

Taller 1 (Aula 101 1r pis):
-“El conflicte”. Rosa Salvadó.
-“Geografies humanes. La documentació com a eina d’intercanvi”. Lídia Esteban i
Montserrat Navarro.

Taller 2 (Aula 102 1r pis):
-“Educant una mirada integradora sobre el medi ambient”. Marissi Valverde.
-“Un diàleg amb les famílies”. Anna Vázquez i Teresa Arderiu.

Taller 3 (Aula 103 1r pis):
-“Ens coneixem i ho compartim amb els companys”. Rosa Vilaseca.
-“Aprendre i compartir història des de petits”. Isabel Morales.

Taller 4 (Aula 207 2n pis):
-“Connectem-nos i creixem per dintre”. Lídia Serra.
-“Coneixem l’artista Joan Miró“. Laura Bassols, Judit Torrentó i Mònica Bargalló.

Taller 5 (Aula 205 2n pis):
-“L’acompanyament dels comiats i les pèrdues“. Carme Sala.
-“FREQÜÈNCIES2: D’una exposició a una experiència de tota la comunitat
educativa“. Dolors Feixas, Carol Giralt i Montse Fusalba.

Taller 6 (Aula 203 2n pis):
-“Canals per potenciar els vincles família/escola des d’una mirada sistèmica”.
Montse Galbany, Rosa Mª Pallisé i Cristina Valldeneu.
-“Relacions en l’equip de mestres”. Montse Villoldo, Alba Illa i Pep Sivilla.

11:30h

Pausa-Cafè.

12:00h

“Créixer per dins per a crear xarxes”. Conferència a càrrec de Maita
Cordero i cloenda a la Sala d’Actes (2n pis).

