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Plànol UPV (busqueu edifici 3H) 

Accessos en bus METRO: Línies 4 i 6 Valenbisi Fac.Magisteri 
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L’EDUCACIÓ LENTA. (14 d’octubre de 2010. 17:45 h).

Daniel Jover Torregrosa. 

President de  APRISE-
PROMOCIONS.  Membre  de 
l’Institut Paulo Freire.

Els  plantejaments  de  l’educació 
lenta, són més respectuosos amb 

els  ritmes d’aprenentatge dels  xiquets  i  joves.  Es planteja  com a 
retorn de l'autèntica qualitat dels aprenentatges i de l’educació, ja 
que algunes veus apunten - com a responsables del fracàs escolar - 
l’obsessió  amb  l’educació  precoç  i  la  pressió  per  saturar 
d’aprenentatges  acadèmics  cada  vegada  més  primerencs  i  més 
ràpids.

APRENDRE A APRENDRE. (22 d’actubre de 2010. 17:45 h).

Elena Martín Segura.

Catedràtica de Psicologia de 
l’Educació. Universitat Autònoma de 
Madrid.

Què  és  el  més  important  que  es  pot 
ensenyar  a  l’escola?  Segurament 
estaríem d’acord que el més valuós és el coneixement que permet 
aprendre  per  u  mateix.  L’aprenentatge  autònom,  inclòs  com una 
competència bàsica al marc normatiu de la LOE es planteja com un 
requisit inevitable per al desenvolupament personal i de la societat 
en el seu conjunt.

LA COMPETÈNCIA DIGITAL. Pautes per a integrar les 
TIC a l’ensenyament. (26 d’octubre de 2010. 17:45 h).

Jordi Adell Segura. 

Doctor  en  Filosofia  i  Ciències  de 
l’Educació  per  la  Universitat  de 
València, Professor  titular  de  l’Àrea 
de Didàctica i Organització Escolar al 
Departament  d’Educació  de  la 
Universitat  Jaume  I  de  Castelló  i 
Director  del  Centre  d’Educació  i  
Noves Tecnologies 

Les tecnologies de la informació i la comunicació estan canviant el 
món. Aquest canvi pot arribar a ser tan profund com el provocat 
per la revolució industrial de finals del segle XVIII. Els seus efectes 
s'estan  traslladant  de  forma  vertiginosa  a  l'economia,  les 
relaciones socials i la cultura. Però, quines són les pautes per tal 
d’adaptar-se a l’ensenyament i a quin ritme?

ESPEREM QUE VOS AGRADE!!!!


