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Cooperativa dÕEnsenyament LA PLANA
COLáLEGI GRANS I MENUTS
Cuadra La Torta, 4 -12006 Castelln

Castell, 4 de juliol de 2008, Cooperativa dÕEnsenyament La Plana

Programa

Educar + Innovar = Transformar
Davant de l'augment de les relacions interculturals, l'avan de la nova
societat de la informaci, la necessitat de millorar la competncia en
idiomes o el baix ndex de lectura dels nostres jvens, com respon l'escola?

18.00 h. a 19.30 h.

Amb aquest intercanvi el que es pretn s compartir diferents iniciatives i projectes al
voltant del lema ÒEducar: innovar per a la transformaci socialÓ, tema central del XIII
Congrs dÕU.E.Co.E que tindr lloc a Gijn el prxim mes dÕoctubre.
Responent a aquest lema, hem organitzat aquesta edici al voltant de quatre grans mbits:
- LA QUALITAT I LÕORGANITZACIî
- LA INNOVACIî METODOLñGICA
- LÕòS DE LES NOVES TECNOLOGIES EN LÕEDUCACIî
- LA INTERCOOPERACIî

La societat de hui s, sens dubte, ms complexa que la de fa dues o tres
dcades. En aquest sentit, cal plantejar-se si el sistema educatiu actual
est oferint tots els instruments necessaris per a satisfer les noves necessitats
de la comunitat escolar en particular i de la societat en general. L'educaci
no pot ser vista nicament com un canal de transmissi de continguts i
experincies, sin com una vivncia nica i enriquidora en el pla individual
i transformadora en el pla colálectiu, que afavorisca i estimule el
desenvolupament d'una societat ms avanada, per tamb, ms madura,
ms solidria i ms justa.
La innovaci s fonamental en aquest context, per aix, la II edici de la
Nit de les Cooperatives d'Ensenyament es proposa abordar la qesti
des de quatre mbits: la qualitat, la innovaci metodolgica, l's de les
noves tecnologies en l'educaci i la intercooperaci.
Desprs de l'xit de participaci de la primera edici, en aquesta ocasi
esperem poder consolidar la Nit de les Cooperatives d'Ensenyament com
un espai per a l'intercanvi d'experincies i la transmissi de bones
prctiques, per tamb per a l'anlisi i l'autocrtica, de manera que puguem
continuar millorant els nostres equips docents i oferir a la societat un
projecte educatiu nic i diferenciat, capa de respondre a les noves
necessitats de la nostra societat des dels valors del cooperativisme.
Us esperem.

Qu no us ho conten!!

PRESENTACIî DÕEXPERIéNCIES EDUCATIVES

19.30 h. a 20.00 h.
20.00 h. a 21.00 h.

21.00 h. a 21.30 h.

REFRESC: GRANISSAT DE LLIMA I COCA DE LLANDA
SESSIî CONJUNTA
Presentaci del projecte ÒLa Mirada i la Veu de les cooperatives dÕensenyamentÓ, a crrec de
Berta Chulvi i Pepe Albors.
JOCS, SORPRESES I EL QUE SE'NS OCURRISCA...

21.30 h. a 23.30 h.

SOPAR COOPERATIU

23.30 h. fins les...

ACTUACIî MUSICAL A CËRREC DEL GRUP ÒLUNA NUEVAÓ

