
Inscripcions:

Òmpliga el formulari en la web de l’Ajuntament de
l’Alcúdia: www.lalcudia.com

El preu de la inscripció és de 20 euros, els quals pot
ingressar en el següent compte bancari:

La Caixa: 2100-2392-51-0200043261

Faça constar en l’ingrés el seu nom i el concepte II congrés
d’educació. No cal que remeta justificant de l’ingrés. El

termini d’inscripció finalitza el 20 de setembre. És
necessari un ingrés per cada persona inscrita.

Esta activitat serà homologada per la Direcció General de
Personal de la Conselleria d’Educació.

Organització:

Josep Escútia Bosch
Director del C.E.I.P. Heretats (l’Alcúdia)

Desampa Lloria Oltra
Directora del C.E.I.P. Les Comes (l’Alcúdia)

José Carlos Rodríguez-Gavela López
Director del C.E.I.P. Gil Hervàs (Benimodo)

Juan Vicente Tàpia Micó
Director de l’I.E.S. Els Èvols (l’Alcúdia)

Luis Suñer Penalva
Orientador Educatiu de l’I.E.S. Càrcer

Íñigo Benítez Castaño
Inspector d’Educació Secundària

Imma Fenollar Marín
Regidora d’Educació de l’Ajuntament de l’Alcúdia

Francesc Martínez Gallego
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de l’Alcúdia

Col·laboren:

Patrocina:

www.lalcudia.com
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Dijous, 24 de setembre

16:00 - 17:00 Lliurament de documentació.

17:00 – 17:30 Acte d’inauguració.

17:30 – 19:00 1a. ponència:

InInInInIntttttel·ligència de futurel·ligència de futurel·ligència de futurel·ligència de futurel·ligència de futur
Ponent: Elena Martín Ortega. Doctora en

Psicologia de l’Educació. Professora titular de

Psicologia de l’Educació de la Universitat

Autònoma de Madrid i membre de l’equip

tècnic IDEA.

19:00 – 19:30 Pausa-cafè.

19:30 – 21:00  2a ponència:

DDDDDiviviviviversitaersitaersitaersitaersitat ct ct ct ct culturulturulturulturultural i escal i escal i escal i escal i escola: quinola: quinola: quinola: quinola: quin
futur cfutur cfutur cfutur cfutur constronstronstronstronstruïm?uïm?uïm?uïm?uïm?

Ponent: Jordi Garreta Bochaca. Doctor en

Sociologia. Professor titular en la Facultat de

Ciències de l’Educació de la Universitat de

Lleida.

Divendres, 25 de setembre

16:30 – 18:00 3a. ponència:

LLLLL’’’’’educeduceduceduceducació cació cació cació cació com a indústrom a indústrom a indústrom a indústrom a indústria delia delia delia delia del
desigdesigdesigdesigdesig. Un nou estil c. Un nou estil c. Un nou estil c. Un nou estil c. Un nou estil comunicomunicomunicomunicomunicaaaaatiutiutiutiutiu

Ponent: Joan Ferrés i Prats. Doctor en

Ciències de la Informació. Professor de

Comunicació Audiovisual de la Universitat

Pompeu Fabra. Expert en educació i

comunicació.

18:00 – 18:30 Pausa-cafè.

18:30 – 20:00 4a. ponència:

TTTTTicicicicic, tac, tac, tac, tac, tac, tic, tic, tic, tic, tic, tac: pr, tac: pr, tac: pr, tac: pr, tac: presenesenesenesenesent i futur det i futur det i futur det i futur det i futur de
lllll’’’’’ensenensenensenensenensenyyyyyamenamenamenamenamenttttt

Ponent: Laura Borràs Castanyer. Doctora en

Filologia Romànica, Llicenciada en Filologia

Catalana, Doctor Europeu. Professora de la

Universitat de Barcelona.

22:30 Activitat cultural. Teatre:

Moby Disc
A càrrec de l’Horta Teatre. Una perspectiva

irònica sobre el món de la cultura, de vegades

sacralitzada i de vegades banalitzada.

Dissabte, 26 de setembre

10:00– 11:00 5a. ponència:

DDDDDel guix a la pissarel guix a la pissarel guix a la pissarel guix a la pissarel guix a la pissarrrrrra digitala digitala digitala digitala digital
Ponent: Javier Ayerbe. Instal-lang S.L. Parc

Tecnològic de València. Paterna.

11:00 – 11:30 Pausa-café.

11:30 – 13:00 6ª ponència:

Una inUna inUna inUna inUna invitació a lvitació a lvitació a lvitació a lvitació a l’’’’’optimismeoptimismeoptimismeoptimismeoptimisme
Ponent: Miguel Angel Santos Guerra.

Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar

de la Universitat de Màlaga.

13:00 – 13:30 Cloenda.

Dimecres, 10 de setembre

19:00 Conferència:

InInInInInttttterererererccccculturulturulturulturulturalitaalitaalitaalitaalitat i educt i educt i educt i educt i educacióacióacióacióació
A càrrec de Sami Naïr. Catedràtic de Ciències

Polítiques en la Universitat de París 8 i

professor convidat de la Universitat Pablo de

Olavide de Sevilla.


