
Càtedra 
de Renovació 
Pedagògica
Universitat de Girona 
Ajuntament de la Vall d’en Bas - Can Trona

Jornades de tardor

Presencial i streaming

12 i 13 de novembre de 2021

Tecnologia digital: 
mirades crítiques per afrontar 
les pràctiques educatives

Més informació a:

Càtedra de Renovació Pedagògica

 https://www.instagram.com/catedrarp_udg/
 https://twitter.com/CatedraRP_UdG

catedra.renovacio.pedagogica@udg.edu

Ajuntament de la Vall d’en Bas

www.vallbas.cat
 @lavalldenbas

@ajuntamentbas

Can Trona (la Vall d’en Bas, La Garrotxa)
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Consell Social
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Organitza:



programa

Divendres 12 de novembre

17.45 h Inscripcions
 
18.00 h Presentació de les Jornades, amb Lluís Amat, alcalde de la Vall d’en 
Bas i Jordi Feu, director de la Càtedra de RP

18.20 h Ponència inaugural: Tecnologia i educació, llums i ombres, amb Mercè 
Gisbert, catedràtica de Tecnologia Educativa de la URV i coordinadora del 
Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia. 
 
19.40 h-20.00 h Debat obert

Dissabte 13 de novembre
 
9.30 h La conducta adictiva i les noves tecnologies amb Montserrat Pàmias 
Massana, cap del Servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l’Hospital Parc Taulí 
de Sabadell i presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto-juvenil
 
11.00 h Descans

11.30 h (Auditori) Presentació d’una bona pràctica tecnològica: Perquè no faig 
servir la tauleta per picar ceba. Criteris per a un ús pedagògic de la tecnologia, 
amb Eulàlia Canet de l’Escola Domeny (Girona)

11.30 h (Aula pedagògica) Presentació d’una bona pràctica tecnològica: 
Competències digitals: estratègia o objectiu? amb Berta Riera i Joan Carles 
Tinoco de l’Institut Bitàcola (Barberà del Vallès)
 
12.30 h Concert amb les Fructus Temporis, cor femení de la Garrotxa
 
12.55 h-13.50 h Taula rodona amb les persones que han presentat les 
experiències anteriors: Dificultats i problemàtiques en l’ús de la tecnologia als 
centres educatius. Modera Xavier Besalú, membre de la Càtedra de RP

14.00 h Dinar

15.45 h Mostra d’experiències tecnològiques de KM0 
(només presencial).
 
16.30 h La googlelització de l’educació. Una crítica política i pedagògica amb 
Cecilia Bayo, membre del grup de mares i pares col·laboradors d’Xnet per la 
democratització digital de les escoles
 
18.00 h-18.30 h Tancament de les jornades amb Margarida Falgàs, membre de la 
Càtedra de RP

Lloc: Can Trona Centre de Cultura i Natura de la Vall d’en Bas
Inscripció: doble opció, presencial i streaming
Preu únic: 20 euros
Dates d’inscripció: de l’1 d’octubre a l’1 de novembre de 2021
Formulari d’inscripció: 
https://forms.gle/Rywh2qGKWBTBedzVA

Per completar la inscripció cal fer l’ingrés al número de compte: 
ES47 0081 7023 6300 0117 2322
Titular del compte: Universitat de Girona
Dinar (cal sol·licitar-lo al formulari d’inscripció): 15 euros
 
Places: 80 places presencials, 400 places per streaming
 
Reconeixement i certificació
A tothom se li donarà un certificat emès per la Càtedra de Renovació Pedagògica i 
per als alumnes de la UdG s’ha cursat la petició de reconeixement de crèdits.
Els mestres d’infantil i primària i professorat de secundària podran obtenir la 
certificació reconeguda pel Departament d’Educació a través de l’Institut de 
Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona. Per obtenir 
la certificació de l’activitat cal haver assistit a un mínim del 80% de les hores 
presencials i obtenir una valoració positiva de les tasques planificades en relació 
amb l’aprofitament.
 
Altres informacions
En cas de necessitar allotjament es pot contactar amb 
https://xanascat.gencat.cat/index.php/ca/albergs/albergs/vall-den-bas


