
Projecte INCLUD-ED

Compromís amb la ciència
per millorar l’educació

1 de desembre de 2012  #exitEducatiu1D
Auditori del CaixaForum Barcelona

Inscripció a través del formulari enllaçat al blog 
http://odisseaeducacio.wordpress.com o directament 
a través del següent enllaç http://ves.cat/bmHF

Data límit d’inscripció: 28/11/2012
Aforament limitat. Acceptació per ordre d’inscripció. 

Lloc: CaixaForum Barcelona
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
Metro i FGC: Espanya L1 i L3                
http://goo.gl/maps/HVdnX

Jornada organitzada conjuntament per:

� FAPAC – Federació d’Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes de Catalunya
http://www.fapac.cat || @FaPaCcat

� FMRPC – Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica de Catalunya
http://www.mrp.cat || @FMRPc

� Odissea - Associació de Professorat
http://odisseaeducacio.wordpress.com || @odisseaeducacio

Lloc:

Inscripcions:

ASSOCIACIÓ DE 
PROFESSORAT

ODISSEA



9.45h AcollidaPROJECTE 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 passat 6 de 
desembre. El projecte, coordinat pel CREA, ha durat 
5 anys (2006-2011) i han participat 15 universitats i 
14 països europeus. 

Els resultats de l’INCLUD-ED són 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. 

10.15h Conferència a càrrec de Ramón Flecha

10h Presentació

11.15h Debat

11.45h Descans

12.15h Taula rodona: Actuacions educatives d’èxit

13.15h Compromisos de futur

13.55h Cloenda

Què és el projecte INCLUD-ED?

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

Ramón Flecha és Catedràtic de la Universitat de Barcelona. 
Doctor Honoris causa per la Universitat de Timisoara i 
Investigador Principal de l’INCLUD-ED (2006-2011). La 
investigació sobre educació escolar de més grans recursos i rang
científic que s’ha realitzat a la Unió Europea en aquest període. 

Quin compromís cal amb la ciència per millorar l’educació?
- Sr. Jaume Aguilar – President de la FMRPC
- Sr. Àlex Castillo – President de la FAPAC
- Sr. Ferran Ruiz i Tarragó – President del Consell Escolar de 
Catalunya
- Representant del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya

http://creaub.info/included/


