El conflicte com a oportunitat
L’escola espai de trobada
PROGRAMA
V JORNADES REPENSEM L’ESCOLA
Després de l’èxit de les anteriors quatre jornades, sota els títols “Reflexió a partir de les experiències de les escoles
alternatives”, “La mirada cap a l’infant i l’adolescent” , “Escola i societat” i “Educant la mirada futura: creem contextos
nutritius”, enguany volem donar continuïtat a aquesta necessitat de repensar l’escola, a partir del coneixement i
experiència de diferents professionals que innovant guien el procés educatiu de l’infant o l’adolescent o generen noves
fórmules pedagògiques.
En aquesta edició volem centrar la reflexió en el concepte “El conflicte com a oportunitat”. Totes les relacions socials,
poden crear situacions de conflicte en què cal cercar i donar respostes. En aquestes jornades, es vol tractar aquesta
temàtica des d’una vessant positiva, resilient i constructiva.
Els conflictes que sorgeixen en els contextos educatius, poden ser una oportunitat per a reflexionar, per a replantejar
idees, per a generar canvis i per a buscar altres formes de comunicar-nos, construir i aprendre.
La comunitat educativa, pot donar respostes que generin un espai ric en contrastos, en empatia i diàleg i que en
conseqüència fomentin el desenvolupament i creixement personal de tots els que hi intervenen (mestres, professors,
educadors, pedagogs, psicòlegs, alumnes i famílies).
Esperem que aquestes jornades esdevinguin un espai de trobada, d’intercanvi entre la comunitat educativa, que
il·lusionin i siguin d’allò més interessants i fructíferes.

Organitza:

Amb el suport de:

PROGRAMA
Divendres 26
17.30 Acollida i acreditacions.
18.00 Benvinguda i obertura de les V Jornades Repensem l’Escola, a càrrec de Rosa Guàrdia, Coordinadora del
Moviment de Renovació Pedagògica de Girona.
18.30 Conferència inaugural “El conflicte com a oportunitat: L’escola espai de trobada ”, a càrrec de Najat El Hachmi,
escriptora.

Dissabte 27
08.30 Acollida i acreditacions.
09.00 Converses pedagògiques (Cal inscripció prèvia).
CONVERSA 1: Les emocions a l’escola
 Com gestionem els estats emocionals


Com eduquem en les emocions
Protocols d’acompanyament, de convivència, de mediació... als centres



Emocions i sistema d’organització

A càrrec de Joan Gamero, pedagog, mestre i mediador. Coordinador del Grup de Treball de Mediació del
Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
Modera: Laura Geronès, membre de l’Àrea d’Educació de la Fundació SER.GI.

CONVERSA 2: El docent, l’equip i les pors dels professionals



Les pors dels professionals
L’estabilitat i l’harmonia als claustres




Conflictes interns
Quins espais d’acompanyament, de reflexió i de formació pedagògica sobre el conflicte hi ha a les
escoles

A càrrec de Àngels Roura, Coach d’equips i personal, Master Trainer de PNL. Professora i psicopedagoga.
Modera: Albert Quintana, membre del Moviment de Renovació Pedagògica de Girona.

CONVERSA 3: Competències, conflictes i oportunitats



Metodologies actives (diàleg amb els objectes, amb els companys/es, amb experts de l’entorn…).
La filosofia als centres (aprenent a dialogar amb un mateix).




Els llibres de text: per què?
Els deures: per a qui? per a què? com?

A càrrec de Joan Maria Girona – Mestre i psicopedagog.
Modera: Rosa Guàrdia, membre del Moviment de Renovació Pedagògica de Girona.

CONVERSA 4: Diversitat, inclusió i intensitat dels suports.
 El valor de la inclusió i el preu de l’exclusió



Metodologies inclusives
Intel·ligències múltiples



Com garantim la igualtat d’oportunitats? Recursos efectius

A càrrec de Gemma Alsina Masmitjà – Psicòloga del servei d’atenció a la Diversitat i la inclusió. Direcció General
d’educació infantil i primària del Departament d’Ensenyament.
Modera: Margarida Falgàs, membre del Moviment de Renovació Pedagògica de Girona.

CONVERSA 5: Instruir o educar? Compromís ètic.
 L’encàrrec docent de la societat actual



Competències bàsiques
La pràctica reflexiva



Compromís ètic dels professionals

A càrrec de Rosa Gibert - Directora de l’Escola Doctor Robert (Camprodon) i membre de la Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.
Modera: Roser Batllori, membre del Moviment de Renovació Pedagògica de Girona.



CONVERSA 6: Participació i conflicte
La por dels equips directius i docents




Infants, joves i famílies: protagonistes actius
Participació preventiva



La importància d’enxarxar-nos (comunitat educativa, municipi…)

A càrrec de Maria Méndez - Mediadora comunitària del Servei de Mediació de l’Ajuntament de Palafrugell.
Supervisora de l’equip d’orientació de l’Associació d’Ikastolas de Navarra. Psicodramatista.
Modera: Olga Puignou, membre del Moviment de Renovació Pedagògica de Girona.

11.00 Pausa-esmorzar.

11.45 Conversa final: “El conflicte com a oportunitat: L’escola espai de trobada”



Joan Girona – Mestre i psicopedagog.
Eulàlia Bosch - Professora de Filosofia, directora i fundadora de serveis educatius.

Presenten i moderen: Roser Batllori i Margarida Falgàs, membres del Moviment de Renovació Pedagògica de
Girona.
13.15 Espectacle de cloenda: Tastet Musical a càrrec de l’Escola Santa Eugènia.
13:55h Agraïments i comiat.

DIA I HORA:
Divendres 26 de Febrer, de 18:00 a 20.00h
Dissabte 27 de Febrer, de 9.00 a 14.00h

LLOC: Escola Pericot
C/ Andreu Tuyet Santa Maria, 35. 17003 Girona

PREU (Inclou esmorzar) : 20 euros socis MRP. 25 euros No socis MRP
INSCRIPCIONS: Fins el 22 de Febrer, sempre que quedin places, mitjançant aquest enllaç
La inscripció només queda formalitzada una vegada s’han enviat les dades a través de la web i s’ha fet el pagament. La
inscripció sense el pagament corresponent, no assegura la reserva de plaça.
Cal fer un ingrés especificant nom i cognoms de cada participant, així com el concepte REPENSEM 2016, a nom
d’Associació MRP de Girona, al número de compte ES72 3025 0016 17 1400000468 de la “Caixa d’Enginyers”.
També podeu fer l’ingrés a les oficines del BBVA especificant el concepte REPENSEM 2016 davant del nom i cognom de
cada participant.

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

COL·LABOREN:

