
25 de gener de 2017
18.30h

Palau Macaya - Barcelona

Què poden aportar les tauletes digitals i apps educatives 
en el treball diari amb infants en situació vulnerable?

#saltaamblesTIC

TAULA RODONA I DEBAT 
des dels àmbits de la docència, la investigació i l’educació social.

ORGANITZA:

http://fundaciolasalutalta.org/
http://www.fje.edu/ca/innovacio-educativa/el-cetei


PROGRAMA
• Benvinguda a càrrec de Maria Nadeu, directora de la Fundació Salut Alta de Badalona.

• Breu presentació del projecte “Salta amb les TIC” de la Fundació Salut Alta / @lasalutalta.

• Taula rodona sobre “L’ús de les TIC amb infants que viuen en situacions de risc d’exclusió 
social: beneficis, dificultats, reptes i propostes des de l’experiència”, moderada per 
Miquel Amor Aguilera / @miquelamor, director del CETEI / @cetei , node d’innovació i 
recerca educativa de la xarxa d’escoles Jesuïtes Educació. 

Amb intervencions de:

−   Inés Vicente Barbero / @vb_ins, educadora de la Fundació Salut Alta i coordinadora 
del projecte Salta amb les TIC d’aprenentatge a través de les tauletes digitals amb 
infants en risc durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016. Actualment és coordinadora de 
projectes de l’entitat.

−  Elena Ojando Pons / @elenaojando, pedagoga i psicòloga. Professora de l’àrea de 
tecnologia educativa de la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Actualment, està 
realitzant la seva tesi doctoral sobre la Flipped Classroom en l’ensenyament universitari, 
concretament en la formació inicial de mestres. Des del 2006, és membre del grup de 
recerca PSITIC (Pedagogia, Societat, Innovació i TIC) participant en diferents projectes 
d’innovació educativa amb el suport de les TIC.

−   Digna Couso Lagarón / @DignaCouso, directora del Centre de Recerca per a l’Educació 
Científica i Matemàtica (CRECIM) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i 
professora agregada del departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències 
Experimentals de la UAB. Una de les seves línies de treball se centra en la promoció 
de l’equitat a l’ensenyament i aprenentatge de les ciències a través de metodologies 
innovadores (dins i fora de l’aula) i/o amb l’ús de les TIC. 

Debat obert amb el públic.

• Cloenda de l’acte.

INCLOEM LES TIC, INCLOEM L’INFANT.
25.01.2017 / Palau Macaya

INSCRIPCIÓ

Organitza: Col·labora:

http://fundaciolasalutalta.org/que-fem/projecte-saltaamblestic/
https://goo.gl/forms/IVjU5cLVCgUr8ovP2
https://goo.gl/forms/IVjU5cLVCgUr8ovP2

