PRO
OGRAMA

MATÍ

25 de març
ç de 2017 de
e 10 a 19 h
Institut Flos
s i Calcat de Barcelona

9.30 h
10 h

Acollida
Benvinguda
a

AU
ULA 1

BLOC 1 ///
/ L’educa
ació públic
ca com a
eina de transforma
ació socia
al
Modera: Cecillia Bayo, mare

AULA 2

BLOC
C 2 /// Doceents i altre
es
treballladores, eel principa
al tresor de
d
l’esco
ola públicaa
Modera: Maite Verdú, prrofessora de se
ecundària i mare
e

10.30-12 h

Desigualtats
Segregació escolar,
e
segreg
gació social
Roger Martíne
ez, Observatori de la Segregacció Escolar

Educació
ó integral
Els mesttres com a edu
ucadors acadèmics, socials i
emocion
nals Paqui Galeeote, mestra i directora d’escola
a

Pobresa i com
mplexitat social
Pobresa i situ
uació dels Cen
ntres de Màxim
ma Complexitat
Teresa Espera
abé, mestra

Formació
ó permanent
L’Associació de Mestre
res Rosa Sensa
at i la formació
ó
permane
ent del professsorat, una traje
ectòria de referrència
Francina Martí, mestra i presidenta de l’Associació de Mestres
Rosa Sensat

Pensament crrític
Educar en el pensament críític avui
Irene de Puig, filòsofa, filòloga
a, educadora i rresponsable del
projecte Filoso
ofia 3/18

TARDA

12.30-14 h

Renovac
ció pedagògica
Inspira secundària,
s
un
na experiència autoorganitzad
da de
renovació pedagògicaa David Gómez, professor de se
ecundària

Perspectiva de
e gènere
La transversa
alitat de l’educació en perspe
ectiva de gènerre:
identitat, convivència, discrriminacions i p
pensament crític.
Projecte Som
m com som Marrta Longares, m
mestra

Treball social
Pobresa
a, famílies i messtres a bressol
Ferran Aquilina, educaddor de bressol i membre de Bre
essol
Indignades

Currículum i continguts
El currículum
m com a camp de
d batalla: el ca
as de l’educac
ció
financera Marrina Pérez, proffessora de secu
undària i membrre
de la Plataform
ma per una Economia Crítica i Plural

Conscièn
ncia política
Docència i activisme, u
una mirada his
stòrica i actual
Mª Anton
nia Castellana, m
mestra jubilada i membre de Rella
R
Associac
ció de Mestres i Professorat Jubilats

Política públicca
Una experièn
ncia històrica de
d transformac ió social des de
d
l’administració pública: el Patronat
P
Escola
ar de Barcelon
na
Salvador Dom
mènech, psicope
edagog d’EAP i historiador de
l’educació

Condicions laborals
Interinattges, substituccions, temps le
ectiu, temps forrmatiu,
temps re
eflexiu, temps aavaluatiu
Àlex Ros
sa, mestre de prrimària

BLOC 3 ///
/ Privatitz
zació i
mercantilització: l’’educació i les
escoles com
c
a bén
ns de merc
cat

BLOC
C 4 /// Com
munitat educativa:
partic
cipació i d emocràcia
a
Modera: Carles Benito, ppare

Modera: Núria
a Marrón, mare i periodista

15.30-17 h

Marc global
OCDE i l’Education Global Movement
M
Xavvier Diaz, profes
ssor
associat a la Universitat
U
Ramon Llull de Barccelona i mestre
Concerts
La doble xarx
xa pública-concertada i la llib
bertat d’elecció
ó
de centre Rossa Cañadell, pro
ofessora jubilad
da i membre del
Seminari Ítaca
a d’Educació Crítica
Pressupostos i copagaments
Una anàlisi política dels pre
essupostos ed ucatius a
Catalunya. Co
opagaments i altres
a
efectes
Belén Tascón, mare, econom
mista i membre d
de la Comissió No
N
a les Retallade
es del CEIP Pattronat Domènecch

17.30-19 h

Externalització
ó i innovació
L’educació i la
l nova filantro
opia: el desemb
barcament de La
Caixa, el Banco Santander o Telefónica a l’escola públic
ca
Geo Saura, prrofessor del Dep
partament de Pe
edagogia
Sistemàtica i Social
S
de la UAB
B
Avaluació
Les proves de competèncie
es bàsiques i le
es revàlides co
om
a instruments
s de mercantilització
Ramon Crespo, pare, preside
ent de l’AFA Pattronat Domènec
ch
i membre del Grup
G
d’Avaluació Educativa d’A
Aproeval
Mapa escolar i ràtios
Mapa escolarr: el tancamentt de places púb
bliques en
benefici de l’e
escola concerttada Marco Béja
ar, pare, president
de l’Ampa El Pinetons
P
i vocal de Matriculació
ó de FaPaC

Democrà
àcia
El funcio
onament demo
ocràtic i cooperratiu dels centres
Marc Cas
sanovas, professsor interí de se
ecundària i mem
mbre del
Seminari Ítaca d’Educacció Crítica
Comunita
at
Salvem l’Escola Mar N
Nova. Un exemp
ple de lluita col·lectiva
Mario Pa
arra, pare, mem bre de l’Ampa Soler
S
de Vilarde
ell i
president de FaPaC del Maresme-Vallè
ès Oriental
Entorn
L’entorn
n educa i el treb
ball en xarxa trransforma l’enttorn
Laia Teru
uel, educadora ssocial i membre
e de 033 Educa

Famílies
Visibles, invisibles, hip
pervisibles. El paper de les fa
amílies
dins la comunitat
c
esco
olar
Jordi Collet, professor dee Sociologia de
e l’Educació UVIC-UC
Estudiants
Estudian
nts, democràciia i participació
ó
Dídac Es
spí, membre dell SEPC Gramen
net
Pedagog
gia
Eines i experiències
e
peedagògiques per
p educar en comunitat
c
i democràcia
José Manuel Rubio, messtre i professor de secundària jubilat
j

deebateducaciopublica.catt

