30a Trobada de Tècniques i Tècnics
d’Educació de l’Àmbit Local

Inscripció
•
•
•
•

Mitjançant el web : www.girona.cat/educacio
Abans del 16 de gener de 2015
La inscripció és gratuïta
Per a més informació:
educacio@ajgirona.cat
www.girona.cat/educacio
Tel. 972 419 403
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Dipòsit legal: Gi. 1826-2014

Ho organitza:
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@educacio_gi

EducacioGirona

Educació i
acció
municipal:

educaciogirona

Imaginem necessitats,
projectem camins

Dimecres 28 de gener de 2015
De 9 a 14 h
Biblioteca Carles Rahola
Girona

Presentació

Programa

El Servei d’Educació de l’Ajuntament de Girona i
Tékhne, Associació Catalana de Tècnics i Tècniques
d’Educació de l’Àmbit Local, us convidem a reflexionar sobre l’educació que cal pensar per a un horitzó
a mitjà termini.

9h

Acollida

9.30 h

Inauguració

10 h

Taula-debat: “Què caldria fer en educació
per a l’horitzó 2025?” Una visió des de
diferents mirades:
Sociològica: Xavier Bonal
TIC: Dolors Reig
Filosòfica: Carla Carreras
Moderadora: Milagros Pérez Oliva

En un moment de reflexió sobre les competències i
actuacions educatives en l’àmbit municipal, volem
centrar el treball de la jornada en les diferents
visions que ens han d’ajudar a preveure l’educació
del futur. Per això, reflexionarem sobre els seus
aspectes més sociològics i filosòfics, sobre les
noves tecnologies que li han de donar suport i sobre
tot allò que ens ha d’acompanyar en aquest recorregut cap endavant.
El nostre objectiu és facilitar un espai de debat entre
tots els participants en què, a partir de les aportacions dels ponents, es parli per grups del paper dels
municipis en l’horitzó que se’ns planteja. No és, en
absolut, una tasca fàcil, ja que actualment la situació de la societat en general és molt canviant i
sotmesa a moltes expectatives econòmiques, polítiques o socials.
Tot i els canvis i els nous rumbs que s’albiren, la
ciutat ha de continuar oberta a l’educació i ha
d’estar preparada per donar continuïtat al suport,
l’acompanyament i l’orientació educatius que
sempre ha tingut com a tasca prioritària amb l’horitzó de la Ciutat Educadora.
Isabel Muradàs i Vàzquez
Regidora d’Educació i Esports
Ajuntament de Girona

11.30 h Pausa-cafè
12 h

Grups de debat: “Acció educativa municipal
amb l’horitzó 2025”

13.15 h Impressions: aportacions finals amb les
idees-força que han sorgit del debat
13.30 h Cloenda

Destinataris
Tècniques i tècnics d’educació de l’àmbit local (ajuntaments, consells comarcals, diputacions), altres
professionals implicats en l’àmbit educatiu, regidors
i regidores i persones interessades en l’àmbit de
treball.

