
Buscant respostes i 
solucions científiques
als reptes educatius 
actuals.

25 d’abril de 2009

Organitza: Organitza: Organitza: Organitza: 
Grup de professorat Odissea

El proper 25 d’abril de 2009 

organitzem una conferència per a 

presentar els resultats de l'únic 

Projecte Integrat europeuProjecte Integrat europeuProjecte Integrat europeuProjecte Integrat europeu centrat en 

l’educació escolar INCLUDINCLUDINCLUDINCLUD----EDEDEDED: 

Strategies for inclusion and social 

cohesion in Europe from education

(2006-2011) VI Programa Marc. 

Comissió Europea. 

El projecte està coordinat pel  CREACREACREACREA

(Centre Especial de Recerca en 

Teories i Pràctiques Superadores de 

Desigualtats del Parc Científic de 

Barcelona) i s’està duent a terme per 

15 universitats i centres de recerca de 

14 països europeus.

El projecte té com objectiu analitzar 

les estratègies educatives que 

contribueixen a superar les 

desigualtats i promoure la cohesió

social. El projecte analitza també les 

estratègies que generen exclusió

social, especialment en els grups més 

vulnerables.
CITIZENS AND GOVERNANCE IN THE 

KNOWLEDGE-BASED SOCIETY

Aquesta recerca té l’encàrrec de la 

Unió Europea de presentar les 

solucions als problemes educatius 

dels seus Estats membres. Volem 

doncs, tenir l’oportunitat a través 

d’aquesta conferència de conèixer 

els primers resultats que enfoquen 

les possibles solucions als actuals 

problemes educatius.

Volem doncs escoltar i conèixer 

aquests resultats i propostes que es 

deriven del coneixement científic. 

Els reptes educatius actuals no els 

podem afrontar des de la 

superstició i l’experimentació. 

Només des de la ciència podrem fer 

possible una millor educació pel 

nostre alumnat. 



InscripcionsInscripcionsInscripcionsInscripcions GGGGrrrruuuupppp    ddddeeee    pppprrrrooooffffeeeessssssssoooorrrraaaatttt    
Odissea Odissea Odissea Odissea 
Grup de professorat Grup de professorat Grup de professorat Grup de professorat 
Odissea Odissea Odissea Odissea 

Convidem a  professorat, 

persones encarregades de la 

gestió educativa, agents 

socials i educatius a participar 

d’aquest acte.
DIA:DIA:DIA:DIA: 25 d’abril de 2009

HORARI:HORARI:HORARI:HORARI: 10:00h - 13:30h

LLOC:LLOC:LLOC:LLOC: Col·legi d’Educadors i Educadores 

Socials de Catalunya

C/ Aragó 141-143 4t.A

INSCRIPCIINSCRIPCIINSCRIPCIINSCRIPCIÓÓÓÓ:::: Agrairíem confirmació

d’assistència a:

odissea.educacio@gmail.com

INDICANT:INDICANT:INDICANT:INDICANT:

1.- Nom i cognoms
2.- Telèfon de contacte
3.- Vinculació en l’àmbit social i educatiu:
Docent d’EI,EP,ES,BAT,FP,FPA, pares, 
mares, familiars, estudiant universitari, 
professional vinculat en l’àmbit de 
l’educació, persona interessada, etc.

Data límit d’inscripció: 23 d’abril

InscripcionsInscripcionsInscripcionsInscripcions

Som professorat de diferents 

nivells d’ensenyaments no 

universitaris que ens reunim 

periòdicament per dialogar entorn 

a pràctiques educatives i temes 

relacionats que ens puguin ajudar 

a aconseguir l’èxit educatiu dels 

nens i nenes, nois i noies, alhora 

que aprofundim en el debat per 

una educació més democràtica i 

de qualitat. 

odissea.educacio@gmail.com

10:0010:0010:0010:00 Presentació de la jornada

10:0510:0510:0510:05 Conferència (Iª Part):

Pràctiques efectives per l’èxit 
escolar a Europa.

A càrrec de Marta SolerMarta SolerMarta SolerMarta Soler. Doctora per la 
Universitat de Harvard. Directora del 
CREA (Centre Especial de Recerca en 
Teories i Pràctiques Superadores de 
Desigualtats del Parc Científic de 
Barcelona)

10:4510:4510:4510:45 Debat

11:3011:3011:3011:30 Descans

12:0012:0012:0012:00 Conferència (IIª Part): 

Participació de la comunitat com a 
pràctica per a la superació del 
fracàs escolar i foment de la inclusió
social

A càrrec de Teresa Teresa Teresa Teresa SordSordSordSordéééé. Doctora per la 
Universitat de Harvard i Investigadora 
Ramón i Cajal de la UAB. 

12:4512:4512:4512:45 Debat

13:1513:1513:1513:15 Clausura 

ProgramaProgramaProgramaProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma


