
Inscripcions

Presentació dels Resultats

del Projecte INCLUD-ED

Fent possible un demà millor que l’avui

Associació de professorat Odissea

2 de juny de 2012
MUSEU TORRE BALLDOVINA 
de Santa Coloma de Gramenet

L’associació de professorat Odissea està integrada per 
professorat de diferents nivells d’ensenyaments no 
universitaris. 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. 

http://odisseaeducacio.wordpress.com

Podeu seguir-nos al twitter a @odisseaeducacio

Confirmació de la inscripció a través del formulari enllaçat al 
blog http://odisseaeducacio.wordpress.com o directament a 
través del següent enllaç http://ves.cat/a_3j

Tindrem un espai infantil en el que s'acollirà els nens i nenes que 
us acompanyin. L'organització de l'espai es farà a càrrec 
d'algunes persones voluntàries i els familiars dels infants faran 
torns per a la seva guarda i dinamització.

Data límit d’inscripció: 25/05/2012 
Preu: 3 € (pels professionals de l’àmbit de l’educació en 
actiu. Inclou esmorzar). 
Aforament limitat. Acceptació per ordre d’inscripció. 

Lloc: MUSEU TORRE BALLDOVINA 
Plaça de Pau Casals, s/n. Santa Coloma de Gramenet 
http://g.co/maps/zamqr Metro: L9-Can Peixauet



9.45h Acollida

10h – 10.15h – Presentació

PROJECTE INCLUD-ED
Resultats de les actuacions educatives d’èxit

Programa

El projecte INCLUD-ED és el projecte integrat del VI 
Programa Marc de la Comissió Europea que 
presenta les solucions als problemes educatius 
de la Unió Europea. Els seus resultats es van 
presentar al Parlament Europeu a Brussel·les el 
darrer 6 de desembre. El projecte, coordinat pel 
CREA, ha durat 5 anys i han participat 15 
universitats i 14 països europeus. 

Per fi tenim els resultats de l’INCLUD-ED, sens 
dubte una oportunitat excel·lent perquè des de 
l’educació seguim treballant no només amb il·lusió, 
sinó també amb la certesa de què si escoltem i 
apliquem les evidències científiques, malgrat siguin 
temps difícils, podem fer possible una educació de 
qualitat per una societat del demà molt millor que la 
d’avui.

10h – 10.15h – Presentació

10.15h Resultats del Projecte INCLUD-ED

10h Presentació

11h Debat en grup

11.30h Esmorzar

12h Taula rodona: Actuacions d’èxit

12.45h Taula rodona: Caminant cap al futur

12h Taula rodona: Actuacions d’èxit

13.30h Cloenda

Què és el projecte INCLUD-ED?

Persones de la comunitat educativa de diferents escoles 
compartiran com estan aplicant les actuacions educatives 
d'èxit. 

A càrrec de la Dra. Teresa Sordé : Professora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, Investigadora principal 
de l'Includ-ed de l'equip de la UAB i Doctora per Harvard 
University. 

Professorat, familiars, estudiants, renovació pedagògica, 
etc., dialogaran sobre com continuar aplicant les 
actuacions educatives d’èxit. 

http://creaub.info/included/


