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Aquesta jornada vol ser un punt 
de trobada entre professors 
de secundària, equips directius, 
AMPA's, educadors, personal 
de serveis educatius, agrupacions 
juvenils, pares i mares, 
administració pública... però també 
entre joves adolescents, per 
debatre sobre el model actual 
d’educació a secundària, sobre 
les necessitats dels adolescents, 
sobre la formació de formadors 
i per conèixer experiències 
innovadores que funcionen 
actualment. 
La jornada també comptarà 
amb un espai obert al carrer
amb activitats, animació, tallers 
i música per als joves.

“CAL UNA VISIÓ OBERTA I FLEXIBLE 
DE L’APRENENTATGE QUE DURI TOTA 
LA VIDA I OCUPI TOTA LA VIDA: 
UNA VISIÓ QUE OFEREIXI 
L’OPORTUNITAT PERQUÈ TOTHOM 
DESCOBREIXI EL SEU POTENCIAL 
PER A UN FUTUR SOSTENIBLE I UNA 
VIDA AMB DIGNITAT. AQUESTA VISIÓ 
HUMANISTA TÉ REPERCUSIONS 
EN LA DEFINICIÓ DEL CONTINGUT 
I LES PEDAGOGIES D’APRENENTATGE, 
AIXÍ COM EN EL PAPER DELS 
MESTRES I ALTRES EDUCADORS.”
Informe de la UNESCO, Repensar l’educació. 
Vers un bé comú mundial?

ORGANITZA

Grup de pares i mares de Manresa

Col·lectiu una altra educació 
és possible

IES Guillem Catà. CFGS d'Animació 
Sociocultural i Turística

COL·LABORA

Generalitat de Catalunya.
Departament d'Ensenyament

Ajuntament de Manresa. 
Regidoria d'Ensenyament

Consell Comarcal del Bages

FaPaC-Federació d'Associacions de 
Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
www.repensemlasecundaria.cat 

repensemlasecundaria@gmail.com
facebook: repensem la secundària

Agraïm la participació voluntària 
i desinteressada de tots els ponents 
i col·laboradors d’aquesta primera 

jornada de debat i refl exió.



ESPAI 1
Auditori Conservatori 
de Música

Quines són les 
necessitats vitals dels 
adolescents de 12  
a 16 anys i quins són 
els aprenentatges  
a adquirir? 

16 h
ANNA CARBALLO 
"Neuroeducació: el cervell 
adolescent"

17 h
EVA BACH 
"L'adolescència és 
terrible... terriblement 
meravellosa"

18 h
PEP GARCIA
Dinamitzarà una conversa 
sota el títol: "Jove, què és 
el que necessites?”

ESPAI 2
Auditori Plana de l'Om

Educar educadors. 
Com s’hauria 
d’orientar l’activitat 
del mestre de 
secundària per 
promoure 
l’aprenentatge 
i quines capacitats 
i competències 
ho sostenen?

16 h
FRANCINA MARTÍ 
"El professorat, peça clau 
en els moments de canvi"

17 h
JAUME FUNES 
"Educar adolescents... 
sense perdre la calma"

18 h
JOAN MARIA SERRA 
"La curiositat per aprendre, 
una emoció clau en 
l'aprenentatge"

ESPAI 3
Sala polivalent Kursaal 

Experiències 
innovadores a 
Catalunya

16 h
SINS CARDENER: quatre 
anys d'itinerari personal

17 h
INSTITUT DE GURB: 
aprenents competents

18 h
INS LLUÍS DE PEGUERA I 
RAMON BARLAM (INSTITUT 
CAL GRAVAT): centres i 
docents que aposten pel 
canvi a les seves aules

ESPAI 4
Sala d'actes del Casino 
(biblioteca)

Som una família 
amb fills adolescents, 
i ara què? Què 
ens pot ajudar en 
l’acompanyament 
emocional dels 
nostres fills i filles?

16 h
LAIA PIQUÉ I NÚRIA GROS 
"L'acompanyament 
emocional a l'institut, una 
qüestió integral: alumnes, 
professorat i famílies"

17 h
PAU GRANÉ  
"Què és el més important 
dins la comunicació amb 
els nostres fills i filles?"

18 h
ENRIC BASTARDAS
"La PNL, un canvi 
de percepció de 
l'aprenentatge!"

ESPAI 5
Plaça Sant Domènec

Mentrestant 
al carrer... 

Ocuparem la plaça Sant 
Domènec per donar espai 
als autèntics protagonistes 
de la jornada: els joves 
adolescents. Hi haurà lloc 
per activitats, animació, 
tallers, música, debat, 
reflexió i tot allò que se'ns 
acudeixi per passar una 
bona estona plegats 
compartint l’espai públic.

Dinamitzadors de l'espai: 
JOAN MORROS 
LLORENÇ PLANES

REPENSEM JUNTS L'EDUCACIÓ A SECUNDÀRIA

La jornada serà gratuïta 
i estarà oberta a tothom 
prèvia inscripció per
aforament limitat.

Més informació 
i inscripcions:
www.repensem
lasecundaria.cat 

repensemlasecundaria
@gmail.com

facebook: repensem 
la secundària

Punt d'informació a la 
Plaça Sant Domènec 
durant tota la jornada.
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