
16a Jornada de 
Formació Pedagògica

DILLUNS 24 D'OCTUBRE 2022

Col·legi La Bressola - Pompeu Fabra

De 9h a 17h



PROGRAMA

Criptogínia, una lluita en l'educació - Llorenç Genescà
Detecció de barreres a l'aprenentatge i a la participació - Jordi Sunyol 
El repte d'educar en un món digital - Gerard Vilanova
El rol de l'afecte en l'ensenyament immersiu - Emma Soler i Ideologies
i pràctiques lingüístiques de l'alumnat de La Bressola en el pas del
primari a secundari - Hèctor Llull
Ergonomia i reforç del CORE (faixa abdominal) - Anna March

9h  Acollida, presentació Jornades de formació i línies generals del curs
2022/2023
10h  Esmorzar
10h30  Xerrada inaugural  
            El català i l'escola: una perspectiva - Gerard Furest

12h  Fotografia de grup  
12h30  Dinar

14h30  Espais simultanis

16h30  Balanç de la jornada



GERARD FUREST

Nascut el 1980 a Figueres. Llicenciat en Filologia Catalana i professor de
llengua catalana a secundària els darrers 15 anys. Actualment, treballa a
temps complet com a representant sindical a la Intersindical Educació, on és
coordinador de la Comissió de Llengua. Membre del Grup Koiné des de l'abril
del 2021. És articulista del diari digital de cultura Núvol, i ha publicat el
"Decàleg irreverent per a la defensa del català", que ja va per la quarta edició.

GERARD VILANOVA

Tècnic de comunicació, professor, formador i divulgador especialista en
educació i noves tecnologies. Llicenciat en Filologia Catalana i Comunicació
Audiovisual, màster en Arxivística i Gestió de Documents i especialització en
Content Curator, ha treballat per la transformació digital dels seus entorns
professionals i ha dedicat atenció i empenta especialment a la difusió d’un ús
responsable de les noves tecnologies en l’educació, en l’escola i en la família.

Gerard Vilanova va ser guardonat amb el Premi CIEU 2018 per la seva
iniciativa en educació mediàtica, és autor del llibre El seu primer mòbil i
coprotagonista de la producció Datum d’Aulamèdia.

JORDI SUNYOL

Mestre d'educació especial i psicopedagog, però sobretot d'esperit
educador. Més de vint anys treballant amb i pel col·lectiu de persones amb
discapacitat intel·lectual des de diferents àmbits; monitor, mestre, formador,
tècnic d'inserció i assessor. Generador de projectes per a la millora de la
qualitat de vida i dels drets de les persones amb necessitats educatives
especials. Director d'una escola "inclusiva" d'educació especial i coordinador
de programes de formació i inserció.
Militant actiu en la creació de solucions per a la inclusió educativa, promotor
de grups de treball i propostes orientades al canvi en relació a les cultures,
les pràctiques i les polítiques inclusives.

Foto: Laia Serch

El català i l'escola: una perspectiva

El repte d'educar en un món digital

Detecció de barreres a l'aprenentatge i a la participació



LLORENÇ GENESCÀ

Nascut el 1975 a Castellar del Vallès. Historiador i mestre. Director dels
Col·legis de La Bressola i amant de la difusió de la història. Ha participat en
diverses publicacions històriques. Des del 2012, responsable del projecte
Caminant amb la història.

Criptogínia, una lluita en l'educació

HÈCTOR LLULL

Nacut el 1999 a Barcelona. Graduat en Filologia Catalana per la Universitat de
Barcelona. Màster en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalana per la
Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona.

TFM: Ideologies i pràctiques lingüístiques de l'alumnat
de La Bressola en el pas del primari a secundari

EMMA SOLER

Nascuda l’any 1997 a Perpinyà. Llicenciada en Estudis Catalans a l’IFCT.
Màster 1 en sociolingüística i polítiques lingüístiques educatives per la
Universitat de Montpeller. Màster 2 en estudis internacionals especialitat
estudis catalans per l’IFCT. Antiga alumna i mestra a La Bressola.

TFM: El rol de l'afecte en l'ensenyament immersiu

ANNA MARCH

Fisioterapeuta amb un màster en osteopatia. Des de fa dotze anys té el
seu gabinet de fisioteràpia a Perpinyà. 

Per fer aqueix taller cal venir amb roba còmoda i a punt per fer exercicis
pràctics! Taller dirigit als professionals de maternal.

Ergonomia i reforç del CORE (faixa abdominal)


