Primeres jornades

Ser docent al segle XXI

Qui som, què fem i per què ho fem?

4 i 5 de juliol de 2022

Programa
En aquestes jornades volem redescobrir, repensar i readaptar la identitat professional dels docents
i la seva consideració social i, alhora, debatre i reflexionar sobre la professió. Les jornades volen ser
l’embrió d’un espai permanent per compartir, reflexionar i dialogar sobre aquestes qüestions: qui
som, què fem i per què ho fem?

Dilluns, 4 de juliol

Dimarts, 5 de juliol

15.30 h Recepció i benvinguda

16 h Tercer diàleg: La professió docent dins el centre
educatiu

15.45 h Obertura
16 h Conferència inaugural: Quina és la identitat professional del docent?, a càrrec de Begoña Román,
doctora en Filosofia i professora de la UB

Organització, lideratge i participació
•

17 h Primer diàleg: La professió docent i el coneixement
El docent com facilitador en els processos d’aprenentatge
•

•

•
•

Pere Vilaseca, mestre i postgraduat en Avaluació
Formativa. Membre de l’equip de Rosa Sensat “Avaluar per Aprendre”
Xavier Serra, professor de secundària i membre de
l’Àrea de Pedagogia i Innovació de l'Escola Pia de
Catalunya
Lutxi Almodóvar, directora de la Fundació Collserola
Moderador: Antoni Domènech, membre de la Junta
de Govern del Col·legi i inspector d’educació

•
•
•

17.30 h Pausa
17.45 h Quart diàleg: La professió docent en l’entorn
social
Famílies, entorn i reptes
•

18.30 h Pausa
18.45 h Segon diàleg: La professió docent i l’alumnat

•

El docent com acompanyant en els processos de
creixement

•

•

•

•
•
•

Josep Castillo, professor de secundària i professor
del Departament de Pedagogia de la Universitat de
Vic-UCC
Albert Bayot, director de l’Institut de Sarrià de Ter
Ricard Bahí, director acadèmic de la ICCIC
Moderador: Jacint Bassó, vicedegà del Col·legi i
director de l’Escola BetàniaPatmos

Anna Jolonch, doctora en Ciències de l’Educació. Professora de la Facultat d'Educació de la UB i al Centre
de Lideratge Educatiu (CEL) de l'Institut d'Educació
de Londres (UCL). Directora de LID Barcelona
Mercè Costa, professora d'educació secundària i
directora de l’Institut Marta Mata de Montornès
Oriol Blancher, director de l’Escola IPSI
Moderadora: Judith Miró, directora de l'Institut Sant
Quirze del Vallès

Jordi Collet, educador social, doctor en Sociologia
i professor titular de Sociologia de l’Educació a la
Universitat de Vic-UCC
Gina Codinachs i Vila, mestra i exdirectora de l'Escola
La Sínia de Vic
Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació de
l’Escola Cristiana de Catalunya
Moderadora: Carme Panchón, membre de la Junta de
Govern del Col·legi i professora de la Facultat d'Educació de la UB

19.15 h Pausa
19.30 h Conferència de cloenda: Ser docent al segle
XXI, a càrrec de Joan Manuel del Pozo, doctor en
Filosofia i professor emèrit de la UdG
•

Presenta: Antoni Domènech

20.30 h Cloenda

