


 

   

 

 
 

ESCOLA EN VALENCIÀ: Una escola en construcció 
 

 
 
 
XXXVI TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ DE LA MARINA 
JORNADES FORMATIVES  
 

Nodrir el sistema educatiu de les bones pràctiques desenvolupades pels centres 
educatius de la comarca s’emmarca en un procés de millora contínua que necessàriament 
ha de comptar amb participació de tota la comunitat educativa. 

 
 

Objectius: 
 

 Propiciar l'intercanvi de coneixements i experiències 

 Facilitar estratègies per a la implementació en els centres educatius de línies 
d’acció lligades a l’EpCG. (Educació per a la ciutadania global) 

 Promoure l’anàlisi, la reflexió compartida entre els diversos agents de la nostra 
comarca vinculats a l’aprenentatge-ensenyament 

 Orientar cap a una  correcta implementació de l’educació plurilingüe i 
intercultural 

 Promoure la normalització lingüística del valencià en el sistema educatiu 
valencià 

 Analitzar els factors que influeixen en el fracàs escolar 

 Facilitar l’intercanvi d’experiències innovadores entre centres educatius de la 
comarca 

 

 
Metodologia: 

 

Hi haurà 2 conferències marc cada dia i després d'un descans es complementaria 
la jornada amb comunicacions d'experiències de centres educatius de la comarca. 

 
 

Inscripcions: 
 

 Comunitat educativa en general: Enllaç 

 Professorat (a efectes de certificació): Enllaç 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNMkEqCnI-jyKcbAbdGYHNuu1GQW-UE_CQbmy7jb2PGRre2w/viewform?usp=sf_link
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10958379&usuario=formacion&idioma=va


 

   

 

ESCOLA EN VALENCIÀ: Una escola en construcció 
 

PROGRAMA 
 

XXXVI TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ DE LA MARINA 
JORNADES FORMATIVES  

 
Dimecres 22 de març de 2023 

 

16.30 
Acreditació. Lliurament documentació 

17:00 

Ponència 1: “Educació per a la ciutadania Global: recursos per a una educació 
transformadora amb perspectiva local/global” 
Manuel Garcia Valls. Cap de Servei d’Anàlisi, Promoció i Seguiment en la Direcció General 
de Cooperació Internacional al Desenvolupament. Llicenciat en Psicologia, Diploma d’Estudis 
Avançats en Ciències de l’Educació i Especialista universitari en la Promoció de la 
Participació Ciutadana. 

18.00 
Ponència 2: “Educació plurilingüe i intercultural al País Valencià. Àmbits d’actuació” 
Jordi Antolín Martínez. Dtor de la UEM-UA.  
Jaume Fullana. Membre de la junta directiva de la UEM-UA i d’Escola Valenciana 

19.00 
Café 

19.20 Comunicació experiències: “Fent Maria Ibars des de la Coordinació CIC” 
Ana Álvarez Tarrasó. IES Maria Ibars. Dénia 

19.45 Comunicació experiències: “Tot canvi comença a l’escola: La renaturalització de l’àmbit 
escolar”  José Manuel Bisetto Pons. Agricologia Bio Educa. 

20.10 Comunicació experiències: “Noves narratives rurals” 
Joan Elies Andrés i Serer. El CRA Terra de Riuraus. Alcalalí i Llíber 

20.35 Comunicació experiències: “Claustre digital: eines de coordinació” 
Pedro Manuel Mecinas Poveda. IES Enric Valor. Picanya 

 

Dijous 23 de març de 2023 
 

16.30 
Acreditació.  

17.00 Ponència 3: “Factors lligats al neurodesenvolupament que influeixen en el fracàs escolar” 
Dr. Miquel Casas. Director del Programa SJD MIND Escoles, Hospital de Sant Joan de Déu 

18.00 
Ponència 4: “Carme Miquel: mestra, escriptora, ecofeminista i activista per la llengua” 
Carmen Agulló Díaz. Professora de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de València. Una 
de les investigadores amb major prestigi al voltant de la història de l'educació de les dones, 
especialment en els docents i les docents republicanes. 

18.50 
Café 

19.10 
Comunicació: “Tot el que necessites saber per prendre decisions en educació” (Tecnologia 
d'intel·ligència artificial que facilita gestionar la informació i els recursos) 
Georgina Valls. Clickedu 

19.35 Comunicació experiències: “#Stop Ciberbullying: bon ús de les TIC i Internet.” 
Raúl Lara Pons. CEIP Sanchis Guarner d’Ondara. 

20.00 
Comunicació experiències: “Escoltar, parlar, llegir i escriure: creant a l’aula” 
Sergi Mallol i Garcia. CEIP Pou de la Muntanya. Dénia 
Belén Pavia Mut. CEIP Pou de la Muntanya. Dénia.  

20.25 
Comunicació experiències: "Conviure és viure." 
Mari Pepa Ivars Arlandis. IES Josep Iborra.  
Miquel López Ivars. IES Josep Iborra   

20.50 
Cloenda 

  



 

   

 

 


