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Estimats/ades companys/es!

Benvinguts/des a la sisena edició de les Jornades per als Serveis
Especialitzats d’Orientació. Aquest any sota el títol de Obrim l’escola volem
donar un pas endavant en el tema de la convivència que ens ha caracteritzat
fins ara i, també, continuar amb el debat que va obrir l’any passat la intervenció
de Juana Mª Sancho en allò de “... reinventar-se i de reinventar l’escola des
d’una professió indefinida”. Crec que aquest punt de partida ens dona una gran
quantitat de possibilitats que hauríem d’explorar amb il·lusió i voluntat de
millorar la nostra tasca professional com a psicopedagogs/gues.

Així en aquest encontre volem proposar-vos un punt d’inflexió: assumir
el lideratge en el canvi, pensem que necessari, que l’escola hauria de fer per
a convertir-se en una autèntic lloc de formació integral de l’alumnat. Amb eixe
objectiu entendríem que el nostre compromís es plantejaria com un treball en
el qual, a partir de les necessitats detectades, encapçalaríem els projectes, els
treballs i les iniciatives que pretenen donar respostes als àmbits, com a cercles
concèntrics (familiars, socials i tecnològics), dels/de les alumnes:

    1. Àmbit familiar. Formar i conformar accions educatives on les famílies 
són les protagonistes: fomentar la seua participació a l’escola i 
conèixer els protocols d’intervenció quan els problemes trenquen els 
dics  de contenció establerts a l’escola i previstos al Pla de Convivència.
Sempre considerant aquesta línia de treball no com una assignatura 
suspesa sinó, més bé, pendent de recuperació. I, com a mostra, 
analitzarem dues iniciatives.

    2. Àmbit social. Formar persones responsables i amb consciència social 
relacionada amb una doble vessant: la formació en els valors que 
milloren la comprensió i el respecte dels éssers humans (justícia, igualtat,
solidaritat...) i la consciència medi-ambiental de protecció del món, de
l’espai físic on vivim.

    3. Àmbit tecnològic. Afavorir una formació on les noves tecnologies siguen
instruments didàctics/lúdics i no un espai al qual es pot accedir sense 
garanties de seguretat. Assumir propostes per a l’orientació del professorat
i de l’alumnat davant els nous fenòmens tecnològics: el “grooming”, 
el “ciberbullying”, el “sexting”, les xarxes socials...

Som conscients que açò no és una novetat i que els centres i el professorat
han d’abordar, quasi diàriament, problemes relacionats amb aquests àmbits
però el que volem, el que anem a proposar en aquestes Jornades, és que siguen
els Serveis Especialitzats d’Orientació els referents d’aquestes iniciatives i els
motors per a “reinventar-se i reinventar l’escola”.

Vicent Palomar
Assessoria d’Orientació i Tutoria
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disseny Balbina Benito
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dimarts 9 de novembre de 2010 dimecres 10 de novembre de 2010

08.30h Bienvenida. Entrega de materiales
09.00h Inauguración y presentación de las Jornadas
09.15h "El programa la triple P de Sanders y otras estrategias que 

favorecen la formación y la colaboración de los adultos con 
responsabilidades educativas"
Mª CARMEN FORTES DEL VALLE, Profesora de la Universitat de 
València. Vicerrectora de prácticas externas, empleo y formación a 
lo largo de la vida

10.30h "Familia, escuela y menores: una unión necesaria"
TERESA GISBERT JORDÁ, Fiscal jefa Provincial de Valencia

11.30h Descanso

12.00h Presentación de experiencias
"Universidad de Padres presencial: Reinventamos las Escuelas
de Padres"
OSCAR GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Profesor de Educación Primaria. Director
de la Universidad de Padres presencial
"Compartiendo el reto de ayudar a crecer"
ANA BELÉN DIESTE BURGUETE, Psicóloga del SEAFI de Valencia
Mª ÁNGELES GIMÉNEZ MILLÁN, Psicóloga del SEAFI de Sedaví

09.00h Presentació de la sessió
09.30h "Les TIC como a recurs i context saludable per a l’educació i la

ciutadania digital"
JORGE FLORES FERNÁNDEZ, Director i fundador de “PantallasAmigas”.
Llicenciat en Informàtica por la Universitat de Deusto.

11.30h Descans

12.00h "Valors per a una societat globalitzada i en crisi econòmica"
ARCADI OLIVERES BOADELLA, Doctor en Ciències Econòmiques. 
Membre del Consell Assessor d’ATTAC. President de la Federació 
atalana d’ONG per la pau.

13.45h Acte de cloenda de les Jornades

09.00h Presentación de la sesión
09.30h "Las TIC como recurso y contexto saludable para la educación

y la ciudadanía digital"
JORGE FLORES FERNÁNDEZ, Director y fundador de "PantallasAmigas".
Licenciado en Informática por la Universidad de Deusto.

11.30h Descanso

12.00h "Valores para una sociedad globalizada y en crisis económica"
ARCADI OLIVERES BOADELLA, Doctor en Ciencias Económicas. 

  Miembro del Consejo Asesor d’ATTAC. Presidente de la Federación 
Catalana de ONG por la paz.

13.45h Acto de clausura de las Jornadas

08.30h Benvinguda. Lliurament de materials
09.00h Inauguració i presentació de les Jornades
09.15h "El programa la triple P de Sanders i altres estratègies que 

afavoreixen la formació i la col·laboració dels adults amb 
responsabilitats educatives"

    Mª CARMEN FORTES DEL VALLE, Professora de la Universitat de 
València. Vicerectora de pràctiques externes, ocupació i formació al

            llarg de la vida
10.30h      "Família, escola i menors : una unió necessària"

TERESA GISBERT JORDÁ, Fiscal en cap Provincial de València

11.30h Descans

12.00h Presentació d’experiències
"Universitat de Pares presencial: Reinventem les Escoles de 
Pares"
OSCAR GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Professor d’Educació Primària. Director
de la Universitat de Pares presencial
"Compartint el repte d’ajudar a créixer"
ANA BELÉN DIESTE BURGUETE, Psicòloga del SEAFI de València
Mª ÁNGELES GIMÉNEZ MILLÁN, Psicòloga del SEAFI de Sedaví


