Jornada: L’aula cientificotecnolo gica prepara per la justí cia global?
Dilemes, oportunitats i punts de trobada de l’educació global (EG) a l’aula de ciència i tecnologia
(CiT): transició de l’educació secundària a la universitat.

Data i horari:

Divendres, 7 de juliol, de 9:15 a 14:00

Lloc:

Universitat Politècnica de Catalunya – Campus Nord, Edifici Vèrtex, Aula VS217
(soterrani), Barcelona

Objectius

- Crear un espai de coneixement mutu i debat entre professorat de secundària i
d’universitat.
- Conèixer experiències exitoses d’EG de secundària i universitat de les àrees de CiT.
- Reflexionar sobre dilemes i oportunitats de l’educació global des de les aules de CiT.
- Valorar la incidència de les PAU, com a element limitador o no per integrar l’EG.

Estructura de
la Jornada:

9:15 – 9:30: Registre i documentació
9:30 - 9:45: Benvinguda, a càrrec d’Agustí Pérez, Engineering Sciences and Global
Development, Universitat Politècnica de Catalunya
9:45 - 11:00 Taula d’experiències exitoses de secundària i universitat. Modera: Marina
Caireta, Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona
-

Carol Pujades, de l’Assemblea de Cooperació per la Pau: “Projecte
d’assessorament a treballs de recerca per aportar-los una mirada de
transformació social”:
i) Eduardo de Miguel, alumne autor del treball de recerca “Construcció d’un
generador elèctric per a països del Sud”, IES Les Corts
ii) Joan Muñoz, alumne autor del treball de recerca “Els transgènics i la fam al
món”, IES Les Corts

-

Pau Gerez Alum, Cap d'Estudis de Secundària Col·legi Santa Maria de Blanes:
“Experiències de treball Comunitari al Jardí Mar i Murtra i al delta de la Tordera”

-

Elisabeth Roca, de l’Universitat Politècnica de Catalunya: “Una experiència en
APS: cerca de solucions per la Marina Interior d’Empuriabrava”

-

Alvar Garola, de l’Universitat Politècnica de Catalunya: "Experiencia conjunta en
asignaturas de grado - Economía y Cálculo (ETSECCPB)"

-

María Isabel García Planas, de l’Universitat Politècnica de Catalunya:
"Integración de los ODS en Algebra Lineal mediante PBL (ETSEIB)"

Discussió i debat amb els assistents
Pausa i Cafè

Estructura de
la Jornada:

11:30 - 12:30 Conferència: Les PAU, un element limitador per l’educació global? A càrrec
de Dra Pilar Gómez, Coordinadora de les PAU de Catalunya i de Dr Jesús M. Prujà, Cap de
l’Oficina d’Accés a la Universitat.
Discussió i debat amb els assistents
12:30 - 13:30 Taula Rodona: Els dilemes i les oportunitats d’impulsar EG des de l’aula CiT
Participen com a ponents: Jordi Villar (INS Badalona VII) i Enric Caturla (Jesuïtes Casp,
Barcelona). Modera: Agustí Pérez, Universitat Politècnica de Catalunya
Discussió i debat amb els assistents
13:30 Pica-pica de comiat

Més
Informació

Marina Caireta (UAB): marina.caireta@uab.cat
Ricard Giné (UPC): ricard.gine@upc.edu
Es prega confirmar assistència a ricard.gine@upc.edu

