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Des de la plataforma d’experts en educació 
[ED]BUILDING  iniciem un cicle de jornades amb 
el que esperem aportar nova llum a la manera 
d’afrontar el fet educatiu. Cada vegada és més 
necessari prendre consciència, tant des de la 
vessant escolar com des de la familiar, del paper 
que actualment juga l’escola i la família en 
l’educació dels infants. Presentarem algunes pr
postes disruptives que, si més no, convidaran a la 
reflexió entorn a la transformació educativa, una 
transformació imprescindible per abordar els re
tes que esperen als nostres joves en les pròx
mes dècades. 

  Ponents:  Oriol Castellví, José A.Fernàndez Cardoner, Marina Garcia Vilches, Anna Manso, Tomàs 
Navarro, Fernando Ozores, Carles Rodrigo, Àlvaro So lache.

  Us esperem, a més a més, en un magnífic 

Escola La Floresta, Sant Cugat del Vallès

21 de maig de 2016 

9:20h  - Entrega d’acreditacions als participants

9:30h  - Presentació de la Jornada a càrrec d’Esther Salat, regidora d’Educació, Universitat i Família de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Sala d'actes).

9:45h  - Conferència L’educació 24/7/360 o viure educant
La Floresta de Sant Cugat del Vallès, Directiu Professional Docent, i formador de mestres en matèries de 
lideratge, competències socials i TIC (Sala d'actes).

10:45h  - Descans /Cafè 

11:30h  - Trobada per Meses (1ªpart)
Els participants ens dirigirem a l'aula de la Mesa prèviament escollida al formulari d'inscripció.

13:30h  - Dinar 

15:30h  - Trobada per Meses (2ªpart)

17:00h  - Cloenda amb el monòleg La Pitjor Mare del Món
col·laboradora del suplement Criatures del diari Ara (Sala d'actes).

17:30 a 17:45h - Comiat sorpresa! 

 

PRESENTACIÓ 

Des de la plataforma d’experts en educació 
niciem un cicle de jornades amb 

el que esperem aportar nova llum a la manera 
el fet educatiu. Cada vegada és més 

necessari prendre consciència, tant des de la 
vessant escolar com des de la familiar, del paper 
que actualment juga l’escola i la família en 
l’educació dels infants. Presentarem algunes pro-

no, convidaran a la 
reflexió entorn a la transformació educativa, una 
transformació imprescindible per abordar els rep-
tes que esperen als nostres joves en les pròxi-

  De la mà de vuit experts, coneixerem diferents 
vessants des de les que inicia

participants aprendrem i viurem experiències de 
les que extreure noves idees al voltant de 
l’educació que concretarem en un document de 
conclusions. Aquest document (que quedarà a 
disposició de les persones assistents a la jorn
da) serà també la nostra aportació, el nostre r
torn per aquelles institucions públiques i privades 
que treballen per l’educació, per tal que disposin 
d’un nou input sorgit de les reflexions que haurem 
fet plegats durant aquesta jornada i les success
ves. 

Oriol Castellví, José A.Fernàndez Cardoner, Marina Garcia Vilches, Anna Manso, Tomàs 
Navarro, Fernando Ozores, Carles Rodrigo, Àlvaro So lache.  

Us esperem, a més a més, en un magnífic entorn natural a només 25min de Barcelona!

 

PROGRAMA 

Escola La Floresta, Sant Cugat del Vallès  

Entrega d’acreditacions als participants 

Presentació de la Jornada a càrrec d’Esther Salat, regidora d’Educació, Universitat i Família de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Sala d'actes). 

L’educació 24/7/360 o viure educant  a càrrec d’Oriol Castellví, Director de l’escola 
La Floresta de Sant Cugat del Vallès, Directiu Professional Docent, i formador de mestres en matèries de 
lideratge, competències socials i TIC (Sala d'actes). 

es (1ªpart) 
Els participants ens dirigirem a l'aula de la Mesa prèviament escollida al formulari d'inscripció.

Trobada per Meses (2ªpart) 

La Pitjor Mare del Món , a càrrec d'Anna Manso, escriptora i 
l·laboradora del suplement Criatures del diari Ara (Sala d'actes). 

De la mà de vuit experts, coneixerem diferents 
vessants des de les que iniciar aquest canvi. Els  

participants aprendrem i viurem experiències de 
les que extreure noves idees al voltant de 
l’educació que concretarem en un document de 
conclusions. Aquest document (que quedarà a 
disposició de les persones assistents a la jorna-

à també la nostra aportació, el nostre re-
torn per aquelles institucions públiques i privades 
que treballen per l’educació, per tal que disposin 
d’un nou input sorgit de les reflexions que haurem 
fet plegats durant aquesta jornada i les successi-

Oriol Castellví, José A.Fernàndez Cardoner, Marina Garcia Vilches, Anna Manso, Tomàs 

entorn natural a només 25min de Barcelona!  

Presentació de la Jornada a càrrec d’Esther Salat, regidora d’Educació, Universitat i Família de 

a càrrec d’Oriol Castellví, Director de l’escola 
La Floresta de Sant Cugat del Vallès, Directiu Professional Docent, i formador de mestres en matèries de 

Els participants ens dirigirem a l'aula de la Mesa prèviament escollida al formulari d'inscripció. 

, a càrrec d'Anna Manso, escriptora i 



* * Caldrà escollir-ne una al formulari d’inscripció

MESA 1 

Aprenentatge cooperatiu 11:30 a 13:30h 

Carles Rodrigo i Gabernet  - Doctor en Pedagogia, Llicenciat en Psicopedagogia i mestre de Primària en 
actiu. Autor de la tesi doctoral “Motivació, expectatives i aprenentatge cooperatiu en una escola inclusiva”.

  Analitzarem i comprovarem, en grups de treball, com la incidència d
rativa en una escola inclusiva va acompanyada d’un canvi en les expectatives que els estudiants tenen 
dels seus companys d’equip, i com aquest canvi en les expectatives mútues incideix en la motivació dels 
alumnes per assolir l’èxit. 

MESA 2 

Comencem per pensar diferent.  Què en diu la psicologia?
 
1ª part - El paper de l’educació emocional en l’aprenentatge 11:30 a 13:30h

Tomàs Navarro  - Llicenciat en Psicologia per la UAB. Autor del llibre Fortaleza Emocional (Planeta 
nith, 2015). Ponent convidat a Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma 
de Barcelona, European University i Universitat Politècnica de
jans de premsa escrita i televisió. 

Famílies i docents som els agents més importants en el procés educatiu dels infants.
de la Mesa, amb el Tomàs, aprendrem a pensar diferent i a desenvolupar ha
ques per a la gestió de les emocions dels nostres infants i joves.

2ª part - Units envers un objectiu comú. 

Àlvaro Solache  - Llicenciat en Psicologia Social a la Universitat de Barce
formació i xarxes per a la cooperació. Ha treballat amb grups de professorat i amb adolescents com a pr
fessor a ESADE, EADA i MACBA. 

Tots tenim talents i quan som capaços d´unir
lors d'equip.  En aquesta 2ª part de la Mesa, amb l'Àlvaro, desenvoluparem els valors de compromís, co
fiança, complementarietat, concentració, organització i comunicació d'una forma ben diferent:
la metàfora dels Castellers en forma de taller/role playing.

 

 

 

MESES 

ne una al formulari d’inscripció 

11:30 a 13:30h - 15:30 a 17:00h 

Doctor en Pedagogia, Llicenciat en Psicopedagogia i mestre de Primària en 
actiu. Autor de la tesi doctoral “Motivació, expectatives i aprenentatge cooperatiu en una escola inclusiva”.

Analitzarem i comprovarem, en grups de treball, com la incidència d’una estructura d’aprenentatge coop
rativa en una escola inclusiva va acompanyada d’un canvi en les expectatives que els estudiants tenen 
dels seus companys d’equip, i com aquest canvi en les expectatives mútues incideix en la motivació dels 

Què en diu la psicologia?  

El paper de l’educació emocional en l’aprenentatge 11:30 a 13:30h  

Llicenciat en Psicologia per la UAB. Autor del llibre Fortaleza Emocional (Planeta 
nith, 2015). Ponent convidat a Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma 
de Barcelona, European University i Universitat Politècnica de Barcelona. Col•laborador en diferents mi

Famílies i docents som els agents més importants en el procés educatiu dels infants.
de la Mesa, amb el Tomàs, aprendrem a pensar diferent i a desenvolupar habilitats i estratègies didàct
ques per a la gestió de les emocions dels nostres infants i joves. 

Units envers un objectiu comú. Treball en equip i lideratge 15:30 a 17:00h

Llicenciat en Psicologia Social a la Universitat de Barcelona. Postgraus en gestió de la 
formació i xarxes per a la cooperació. Ha treballat amb grups de professorat i amb adolescents com a pr

Tots tenim talents i quan som capaços d´unir-nos envers un objectiu comú, és quan trobem 
En aquesta 2ª part de la Mesa, amb l'Àlvaro, desenvoluparem els valors de compromís, co

fiança, complementarietat, concentració, organització i comunicació d'una forma ben diferent:
rma de taller/role playing. 

 

Doctor en Pedagogia, Llicenciat en Psicopedagogia i mestre de Primària en 
actiu. Autor de la tesi doctoral “Motivació, expectatives i aprenentatge cooperatiu en una escola inclusiva”. 

’una estructura d’aprenentatge coope-
rativa en una escola inclusiva va acompanyada d’un canvi en les expectatives que els estudiants tenen 
dels seus companys d’equip, i com aquest canvi en les expectatives mútues incideix en la motivació dels 

 

 

Llicenciat en Psicologia per la UAB. Autor del llibre Fortaleza Emocional (Planeta - Ze-
nith, 2015). Ponent convidat a Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma 

Barcelona. Col•laborador en diferents mit-

Famílies i docents som els agents més importants en el procés educatiu dels infants.  En aquesta 1ª part 
bilitats i estratègies didàcti-

Treball en equip i lideratge 15:30 a 17:00h  

lona. Postgraus en gestió de la 
formació i xarxes per a la cooperació. Ha treballat amb grups de professorat i amb adolescents com a pro-

nos envers un objectiu comú, és quan trobem sentit als va-
En aquesta 2ª part de la Mesa, amb l'Àlvaro, desenvoluparem els valors de compromís, con-

fiança, complementarietat, concentració, organització i comunicació d'una forma ben diferent:  a través de 

 



 

MESA 3 

Construint un ecosistema de treball obert a la crea tivitat i a la innovació a la meva escola 
13:30h - 15:30 a 17:00h 

Fernando Ozores  i Barbany -Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE. 
especialista en innovació i formador. Co
IL3 UB. 

Com s'organitzen les empreses per innovar més ràpid, més sovint i amb més èxit?
de “best practices” i com ho traslladem a l'àmbit educatiu i a les nostres escoles.

 

 

MESA 4 

Les famílies com a factor actiu en l'aprenentatge 

Marina Garcia Vilches  - Llicenciada en filologia anglesa. Màster en Formació del professorat. Postgrau en 
Traducció i Tecnologies. Consultora, docent, traductora i intèrpret d’anglès i francès.

En aquest taller reflexionarem sobre la importància de la implicació de les famílie
tatge dels nostres fills i filles degut a l'impacte del vincle afectiu
d'una perspectiva pràctica i l'exemplificarem amb l'adquisició de l'anglès com a llengua estrangera.

 

MESA 5 

Transf ormem l’educació des d’una escola verda

José Antonio Fernàndez Cardoner
en la vida quotidiana.  Docent i dissenyador dels sistemes i la instal•lació en centres educatius.

La ubicació de l'Escola La Floresta (integrada al bell mig del Parc de Collserola) i l
gies renovables de les que disposen al centre, ens permetran desenvolupar un taller d'experiències extr
ordinàries.  De la mà del nostre expert, aprendrem com, des de l'escola, és possible fomentar el respecte 
pel medi ambient, empoderar els joves perquè canviïn les seves creences limitants, i esdevinguin així els 
autèntics creadors de la seva vida i la del futur del planeta.

 

Construint un ecosistema de treball obert a la crea tivitat i a la innovació a la meva escola 

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE. 
especialista en innovació i formador. Co-Director del Programa Superior Universitari en Emprenedoria a 

Com s'organitzen les empreses per innovar més ràpid, més sovint i amb més èxit?
raslladem a l'àmbit educatiu i a les nostres escoles. 

Les famílies com a factor actiu en l'aprenentatge   11:30 a 13:30h - 15:30 a 17:00h

Llicenciada en filologia anglesa. Màster en Formació del professorat. Postgrau en 
Traducció i Tecnologies. Consultora, docent, traductora i intèrpret d’anglès i francès.

En aquest taller reflexionarem sobre la importància de la implicació de les famílie
tatge dels nostres fills i filles degut a l'impacte del vincle afectiu-emocional existent. Abordarem el taller des 
d'una perspectiva pràctica i l'exemplificarem amb l'adquisició de l'anglès com a llengua estrangera.

ormem l’educació des d’una escola verda   11:30 a 13:30h - 15:30 a 17:00h

José Antonio Fernàndez Cardoner  - Expert en permacultura, energies renovables i eficiència energètica 
Docent i dissenyador dels sistemes i la instal•lació en centres educatius.

La ubicació de l'Escola La Floresta (integrada al bell mig del Parc de Collserola) i l
gies renovables de les que disposen al centre, ens permetran desenvolupar un taller d'experiències extr

De la mà del nostre expert, aprendrem com, des de l'escola, és possible fomentar el respecte 
derar els joves perquè canviïn les seves creences limitants, i esdevinguin així els 

autèntics creadors de la seva vida i la del futur del planeta. 

 

 

Construint un ecosistema de treball obert a la crea tivitat i a la innovació a la meva escola 11:30 a 

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE. Emprenedor 
Director del Programa Superior Universitari en Emprenedoria a 

Com s'organitzen les empreses per innovar més ràpid, més sovint i amb més èxit?  Exemples i casos reals 
 

 

15:30 a 17:00h 

Llicenciada en filologia anglesa. Màster en Formació del professorat. Postgrau en 
Traducció i Tecnologies. Consultora, docent, traductora i intèrpret d’anglès i francès. 

s en el procés d'aprenen-
emocional existent. Abordarem el taller des 

d'una perspectiva pràctica i l'exemplificarem amb l'adquisició de l'anglès com a llengua estrangera. 

 

15:30 a 17:00h 

Expert en permacultura, energies renovables i eficiència energètica 
Docent i dissenyador dels sistemes i la instal•lació en centres educatius. 

La ubicació de l'Escola La Floresta (integrada al bell mig del Parc de Collserola) i les instal·lacions d'ener-
gies renovables de les que disposen al centre, ens permetran desenvolupar un taller d'experiències extra-

De la mà del nostre expert, aprendrem com, des de l'escola, és possible fomentar el respecte 
derar els joves perquè canviïn les seves creences limitants, i esdevinguin així els 



Escola La Floresta  
Camí de Can Pagan, s/n (situada al final del carrer)
08198 Sant Cugat del Vallès - La Floresta

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya FGC línies S1, S2, S5, S55 parada La Floresta.

Ampli aparcament gratuït davant del recinte.

Dissabte, 21 de maig de 2016 
9:20h a 13:30h i 15:30h a 17:45h 

Disposarem del menjador per qui vulgui 

Organitza: 

[ED]BUILDING càpsules educatives 
Escola La Floresta 

Col·laboren: 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Buenaidea 
englishpitinglis 
Kidnelis 
Teamtowers 
Viatge a Ítaca 

Entrada lliure prèvia inscripció a través del

Cal ser major d'edat  per inscriure's a la jornada.

Places limitades.  

El període d’inscripcions començarà el dia 
ment en el qual s’obrirà una llista d’espera

Si per algun motiu no es pot assistir, caldrà avisar
persona de la llista d’espera. 

A l’omplir el formulari, caldrà escollir una de les cinc meses
ta d’activitats són comuns a tots i totes les assistents.

 

 

 

INFORMACIÓ 

Camí de Can Pagan, s/n (situada al final del carrer) 
La Floresta 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya FGC línies S1, S2, S5, S55 parada La Floresta.

Ampli aparcament gratuït davant del recinte. 

Disposarem del menjador per qui vulgui dinar al centre (13:30 a 15:30) i caldrà dur el propi dinar.

 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

INSCRIPCIONS 

 

a través del formulari adjunt.  

per inscriure's a la jornada. 

El període d’inscripcions començarà el dia 18 de març  i finalitzarà a l’exhaurir les places disponibles (m
llista d’espera ). 

Si per algun motiu no es pot assistir, caldrà avisar-ho abans del 18 de maig  per tal que pugui entrar una 

escollir una de les cinc meses  de treball que detallem a
ta d’activitats són comuns a tots i totes les assistents. 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya FGC línies S1, S2, S5, S55 parada La Floresta. 

dinar al centre (13:30 a 15:30) i caldrà dur el propi dinar. 

i finalitzarà a l’exhaurir les places disponibles (mo-

per tal que pugui entrar una 

que detallem a continuació, la res-



MESES: 

MESA 1  Aprenentatge cooperatiu . Carles Rodrigo i Gabernet.

 
MESA 2  Comencem per pensar diferent.
emocional en l’aprenentatge. Tomàs Navarro
equip i lideratge . Àlvaro Solache. 

 
MESA 3 Construint un ecosistema de t
Fernando Ozores i Barbany. 

 
MESA 4 Les famílies com a factor actiu de l'aprenentatge

 
MESA 5 Transformem l’educació des d’una escola verda

 

Acompanya'ns!  

 

Inscriu-te aquí �   https://jornadaedbuilding.wordpress.com/inscripcion s/

http://www.jornadaedbuilding.wordpress.com

 Susana: 658955403 / Josep A.: 663456801

 

. Carles Rodrigo i Gabernet.  

Comencem per pensar diferent.   Què en diu la psicologia? 1ª part: El paper de l’ed ucació 
Tomàs Navarro  | 2ªpart: Units envers un objectiu comú. Treball en  

Construint un ecosistema de t reball obert a la creativitat i a la innovació a la  meva escola

Les famílies com a factor actiu de l'aprenentatge . Marina Garcia Vilches.

Transformem l’educació des d’una escola verda . José Antonio Fernàndez 

https://jornadaedbuilding.wordpress.com/inscripcion s/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edbuilding.org 

www.jornadaedbuilding.wordpress.com

 info@edbuilding.org 

Susana: 658955403 / Josep A.: 663456801 

Què en diu la psicologia? 1ª part: El paper de l’ed ucació 
| 2ªpart: Units envers un objectiu comú. Treball en  

reball obert a la creativitat i a la innovació a la  meva escola . 

. Marina Garcia Vilches.  

. José Antonio Fernàndez Cardoner.  

 

www.jornadaedbuilding.wordpress.com 

 


