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La innovació

“Diàlegs per a l’educació” és un projecte iniciat el
passat curs basat en el diàleg com a eina per com-

que inclou tothom

partir diferents punts de vista, amb professionals
relacionats amb el sector educatiu, en format de

9 de febrer de 2020
Sagrat Cor Sarrià
(Barcelona)

taula rodona, sobre diferents temes d’interès general
per a les famílies. Però pensem que el resultat
d’aquesta definició va més enllà d’un servei a les
famílies i que aquestes jornades ens han fet pujar un
esglaó dins les activitats que organitzem perquè, a
més de ser d’interès per a les AMPAs, poden estar
també al servei dels professionals dels nostres
centres.
La innovació que inclou tothom, el tema d’aquesta
edició, vol posar de manifest que la innovació pot
estar també orientada a ser una eina inclusiva, i que
la inclusió és una necessitat de la nostra societat, de
la qual participen les nostres famílies i les nostres
escoles.
Estem segurs que aquest és un tema d’interès general per a tota la Comunitat Educativa i que d’aquesta
jornada tothom en sortirà enriquit. Així ho esperem.
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Pares i mares de les juntes directives de les AMPAs
federades a la CCAPAC. Oberta la participació, també, a
la resta d’AMPAs de les escoles cristianes de Catalunya.

Inscripcions
A la web www.ampas.cat o directament clicant a l'enllaç .
Gratuït per a les AMPAs federades a la CCAPAC.
10 euros per a les AMPAs no federades a la CCAPAC.

Lloc
Col·legi Sagrat Cor Sarrià
C. Sagrat Cor, 25
Barcelona

Acollida dels participants i acreditació

10.00

Presentació del projecte:

10.10

Taula rodona

La innovació que inclou tothom

Conduïda per

Xantal Llavina

Transport públic
Sarrià
Reina Elisenda
Maria Cristina +
130, 34, V3
Ronda de dalt - Sortida 9

Transport privat
Es pot aparcar gratuïtament dins del recinte del
centre. Entrada dels vehicles pel carrer Ramon
Miquel i Planes o bé pel carrer Ràfols.

Llic. en Ciències de l’Educació i en
Psicologia. Fundadora i presidenta de
la Fundació Nexe. Ha participat en
grups de treball europeus sobre
pluridiscapacitat.

David Garcia

Jordi Collet

Cap d'estudis del col·legi Mare de
Déu de la Salut de Badalona de
la Fundació d'Escoles Parroquials.
Mestre, psicopedagog i postgraduat en Direcció de Centres
Escolars.

Educador social i sociòleg. Doctor en
sociologia. Professor titular de
Sociologia de l'Educació a la Universitat
de Vic - Universitat Central de
Catalunya. Actualment és Vicerector
de Recerca de la mateixa universitat.

Eduard Sala

Encarna Hernández

Responsable d’Acció Social
de Caritas Diocesana de
Barcelona.

Accés al centre

Cecile de Visscher

12.00

Torn de preguntes

12.30

Cloenda

Llic. en Història de l’Art i en Història
Contemporània per la UB. Master en
Direcció de Centres Escolars per la URL.
30 anys de docent al col.legi Mare de
Déu de la Mercè i Directora Pedagògica
del 2006-2018.

Mar Pla, secretària de la CCAPAC
Miquel Mateo, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Josep Lluís Serrano, subdirector general de Transformació Educativa

13.00

Actuació musical
A càrrec de

13.30

Reperkutim (grup de batucada)

Espai Chill out

