Contra les crisis, innovació i emprenedoria
Dc, 13/06/2012 per Catalunya Religió

(Fundació Escola Cristiana de Catalunya) Tallers, conferències i taules rodones
arreu de Catalunya. La nova edició de les Jornades per a Educadors -organitzada
per la Fundació Escola Cristiana (FECC), el Secretariat Interdiocesà
d’Ensenyament de la Religió (SIERC) i l’Associació de Professors de les Escoles
Cristianes (APECC)-, es presenta enguany més descentralitzada i amb més tallers
opcionals que mai. Les jornades, que arrencaran a tres capitals catalanes el dia 2
de juliol, es clouran a Barcelona dos dies més tard amb una conferència de la
prestigiosa educadora Montserrat del Pozo, així com una taula rodona en què hi
participaran l’empresari i director de la Fundació Escola Emprenedors, Òscar
Sánchez, la pedagoga Roser Batlle i la mestra i formadora Maria Batet, que
abordaran el tema Emprendre: un valor de les nostres escoles, una actitud a
educar.
Les Jornades per a Educadors, convocades tradicionalment per contribuir a
l’actualització i formació dels docents de les escoles concertades cristianes de
Catalunya, arriba enguany a una nova edició que, atès el context actual, durà per
títol Contra les crisis, innovació i emprenedoria. En aquest marc, el dia 4 de juliol
tindrà lloc la conferència titulada Innovació educativa, que pronunciarà la
Graduada pel National Center for Teaching Thinking Newton de la Universitat de
Massachussets -i directora del col·legi Montserrat de Barcelona-, Montserrat del
Pozo.
Després tindrà lloc la taula rodona Emprendre: un valor de les nostres escoles, una
actitud a educar, en què cada expert abordarà un aspecte concret. L’empresari i
director de la Fundació Escola Emprenedors, Òscar Sánchez, oferirà la xerrada
Necessitem emprenedors. La pedagoga i promotora de l’Aprenentatge Servei,
Roser Batlle, parlarà d’Aprenentatge Servei i emprenedoria social. Finalment, la
mestra, formadora i experta en educació per a l’emprenedoria, Maria Batet,
explicarà per què Es pot educar l’emprenedoria.
La jornada presenta també una quinzena de tallers –entre els quals els assistents
n’han de triar diversos-, com ara Emprenedoria a l’ESO, Un tast diari de la Bíblia
per reflexionar,
dialogar i pregar, La lectura, espai de possibilitat, Volta per la Mediterrània en
cançons, Els conflictes en i des de l’Educació Física o L’iPad a l’escola. Entre els
talleristes hi haurà formadors de reconegut prestigi com Aitor Zenarurabeitia,
Virgínia Trémols, Peio Sánchez, Anna Forés o Poire Vallvé.
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Les jornades es duran a terme a les escoles Pare Manyanet de Barcelona (c.
Travessera de les Corts, 331), Escola dels Maristes de Girona (Av. de Josep
Tarradellas, 5-7) i Sagrat Cor de Jesús de Tarragona (Sant Joaquima de Vedruna,
10.)
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