1CRÈDIT
Si ets estudiants de la Facultat
d’Educació i Psicologia
Caldrà comunicar prèviament la participació
a carles.tremols@udg.edu

EDUCACIÓ
CONVERSES PEDAGÒGIQUES
Casa de Cultura de Girona
Avui dia, en un món emergent on les relacions i contextos
socials són tan metamòrfics, és important donar resposta a
les necessitats socials, laborals, educatives i personals que
la societat actual està vivint. D’aquesta conjuntura, es deriva
l’Educació emocional i l’eix central de les Converses
Pedagògiques d’enguany. Aquest concepte educatiu pretén
crear la consciència de generar nous ambients i metodologies
relacionals i pedagògiques que fomentin el desenvolupament
de competències emocionals a càrrec de professionals de la
pedagogia i l’educació. Esperem que aquestes Converses
Pedagògiques fomentin la riquesa competencial de l’educació
emocional i permetin crear espais de debat i reflexió a partir
de l’experiència professional de pedagogs i altres
professionals que treballen en l’àmbit de l’educació.

9.00-9.15h.
9.15-11.00h.

16.40-18.00h.

Joan Gamero, pedagog, mestre i mediador.
Vocal de Comunicació del Col·legi de
Pedagogs de Catalunya. Educació Emocional
en l’àmbit formal

DIMECRES
15 DE FEBRER DE 2017
9.00-10.30h.

Mabel Salguero, pedagoga i codirectora de
l’Espai Mira (ens movem diferent) i Irene
Lama, tècnica en Integració social i
codirectora de l’Espai Mira. Educació
Emocional a través de la DANSA i la inclusió

10.30-11.00h.

DESCANS

DIMECRES
8 DE FEBRER DE 2017

11.00-12.00h.

Inauguració Converses Pedagògiques
Carme Timoneda, titular de Diagnòstic en
Educació de la Universitat de Girona i
presidenta de la Fundació Carme Vidal i Xifre
de neuropsicopedagogia. Fòrum sobre la
gestió de les emocions

12.00-13.00h.

Bea Madueño, psicòloga i educadora social i
Susagna Serrainat, educadora social. Educació
emocional en l’àmbit JUDICIAL. El paper de
les emocions a l’àmbit de la justícia juvenil
Ramon Casadevall, mestre, pedagog i doctor
en Pedagogia. LLEURE i educació emocional

11.00-11.30h.

DESCANS

11.30-13.00h.

Aplicació pràctica de la gestió de les
emocions a càrrec de Carme Timoneda

13.00-15.00h.

DINAR

15.00-16.20h.

David Baixeras, psicòleg esportiu, ex psicòleg
del Girona FC, psicòleg de campus d'estiu de
futbolistes professionals i tècnic en Educació
Emocional. Educació Emocional en l’àmbit
de l’ESPORT

16.20-16.40h.

DESCANS

13.00-15.00h.

DINAR

15.00-16.20h.

Núria Balliu, sociòloga, docent de la UdG i
acompanyant en processos de canvi i
desenvolupament personal. Educació
Emocional a través del coaching amb cavalls

16.20-16.40h.

DESCANS

16.40-18.00h.

Eva Font, pedagoga i psicopedagoga, experta
en gestió emocional i vocal de la Junta de
Govern del Col·legi de Pedagogs de Catalunya
i David Altimir, mestre d'educació infantil,
antic treballador de la Bressola i membre de
Rosa Sensat. Taula rodona: l’EDUCACIÓ
EMOCIONAL. Pràctiques pedagògiques
CLAUSURA de les Converses

18.00h.

Organitza

Compromís, acció social i pedagogia

Amb el suport del
Consell Social de la
Universitat de Girona

