
Títol Hores Calendari Formadors/es Inscrits/es Objectiu/Presentació

Curs de capacitació d'infermers/es 
tutors/es de pràcticum del grau en 
infermeria (17a edició)

8
22 i 23 de febrer de 
2017

Carme Bertran Noguer, Marta Vilanova 
Vilà, Concepción Fuentes Pumarola i 
Míriam Ferrer Avellí. Deganat 
d’Infermeria. Universitat de Girona

88
L'objectiu del curs és capacitar els infermers/es assistencials en la tutorització dels 
estudiants en el pràcticum del Grau en Infermeria.

Curs de capacitació d'infermers/es 
tutors/es de pràcticum del grau en 
infermeria (18a edició)

8 1 i 2 de març de 2017

Carme Bertran Noguer, Marta Vilanova 
Vilà, Concepción Fuentes Pumarola i 
Míriam Ferrer Avellí. Deganat 
d’Infermeria. Universitat de Girona

88
L'objectiu del curs és capacitar els infermers/es assistencials en la tutorització dels 
estudiants en el pràcticum del Grau en Infermeria.

Estratègies de coaching aplicades a 
la docència. L'art de generar 
converses efectives i constructives

8
9 i 22 de setembre de 
2016

Joana Frigolé. Consultora i Coach 
professional

3
En el decurs d'aquesta activitat es faciliten eines i estratègies per millorar les relacions i les 
converses en el context de les tutories que es realitzen amb els estudiants.

II Jornada de visual i plàstica: L'Art 
en moviment

10 11 i 12 de novembre 
de 2016

Toni Jodar, Jordi Mitjà, Jordi Lafon, 
Pere Parramon, Clara Gassiot, Joan 
Cumeras, Montserrat Planella, David 
Martínez, Isabel Sàrries, Glòria Rigau, 
Núria Vancells, Dolors Picazo, Àngela 
Bosch, Uri de la Fuente i Àngels Rigat

7

L’objectiu d'aquesta jornada és que sigui un punt de trobada i relacions de professionals de 
l’educació de totes les etapes educatives vinculats o interessats pel llenguatge visual i plàstic. 
La jornada ofereix experiències, recursos i tallers que interrelacionen o integren el 
moviment en activitats o projectes artístics.

Presentació de Plans d'Acció 
Tutorial a la UdG

1,5 23 de març de 2017

Mònica Iglesias, Sara Malo, Anna 
Planas, Marc Pérez,

13
Presentació de les característiques principals i l'organització dels Plans d'Acció Tutorial de 
la Facultat de Ciències i de Facultat d'Educació i Psicolgia.

Repensar la docència. Cicle de 
diàlegs en humanitats i tecnologia: 
Com ha de ser un aprenentatge 
integral?

2
4 de novembre de 
2016

Eduard Vallory Subirà, Oriol Ripoll 
González

4

Sessió inclosa en aquest Cicle de diàlegs organitzat per la Facultat de Lletres i l'Escola 
Politècnica Superior amb l’objectiu de mostrar les semblances en els interessos últims dels 
ensenyaments pre-universitaris i universitaris.

DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA



Repensar la docència. Cicle de 
diàlegs en humanitats i tecnologia. 
Jornada de treball: Quines 
competències haurien de tenir els 
futurs graduats?

4
18 de novembre de 
2016

Eduard Vallory Subirà, Oriol Ripoll 
González

14

Jornada de treball pensada per donar la veu a estudiants i professors, actors principals del 
pas entre els estudis pre-universitaris i la Universitat, per conèixer de primera mà les seves 
reflexions, preocupacions i esperances durant aquest període. 
Inclosa en el Cicle de diàlegs en humanitats i tecnologia organitzat per la Facultat de 
Lletres i l'Escola Politècnica Superior.

Repensar la docència. Cicle de 
diàlegs en humanitats i tecnologia. 
Jornada de treball: Transformem 
l’educació?

4
25 de novembre de 
2016

Eduard Vallory Subirà, Oriol Ripoll 
González

20

Jornada de treball pensada per donar la veu a estudiants i professors, actors principals del 
pas entre els estudis pre-universitaris i la Universitat, per conèixer de primera mà les seves 
reflexions, preocupacions i esperances durant aquest període. Inclosa en el Cicle de diàlegs 
en humanitats i tecnologia organitzat per la Facultat de Lletres i l'Escola Politècnica 
Superior.

Seminari sobre Motivació i 
participació activa

10
Del 24 d'abril al 22 de 
maig de 2017

Ernest Luz. Universitat de Girona 9

Els objectius d'aquest seminari són:
1.- Plantejar les qüestions fonamentals relacionades amb la motivació acadèmica, 
la participació activa i l'aprenentatge significatiu.
2.- Vincular teoria i bones pràctiques docents
3.- Concretar actuacions docents orientades a la millora de la mo

VIII Jornada 0-6: Teixint vincles 10 9 i 10 de juny de 2017
David Bueno, Marta Casellas, Glòria 
Olmos, Desireé Hortigón

12
Jornada organitzada des de l'Equip  ICE d'Infantil, conjuntament amb l'Ajuntament de 
Girona i la Facultat d'Educació i Psicologia.

X Simposi. Llengua, educació i 
immigració: balanç i perspectives

15
25 i 26 de novembre 
de 2016

Josep M. Serra, Lluís Font, Ester 
Franquesa, Oriol Amorós, Pilar Ugidos, 
Monserrat Marquet, Adela Ros, Dolors 
Sabater, Josep Berga, Blanxa Andelic, 
Jurjo Torres, Xavier Besalú, Antoni 
Sans, Margarida Falgàs.

45

La desena edició del Simposi s'ha dedicat a fer  un balanç de la situació en els àmbits de 
l'educació, la llengua i la immigració en els darrers vint anys al nostre país. El comitè 
científic va considerar que calia fer una lectura rigorosa i aprofundida del que s'ha fet bé, del 
que s'ha evitat i també dels errors comesos. I, alhora, fer un esforç de  prospectiva per tal de 
cercar noves formes i instruments per assolir els objectius d'una educació de qualitat per a 
tothom, d'una societat més lliure i més justa i d'un planeta més sostenible per a tota la 
humanitat.  El programa inclou conferències d'experts i taules d'anàlisi de polítiques i 
accions d'intervenció institucional i de projectes i experències de centres educatius.

XIX CONFERÈNCIA FILOSOFIA 
3/18. Filosofia 3/18 i Treball per 
projectes

10
Divendres 19 de maig 
i dissabte 20 de maig 
de 2017

Maribel Pomar i Maite Sbert 2
Trobada anual d'ensenyants, mestres i estudiants que treballen el Projecte Filosofia 3/18, 
organitzada pel Grup IREF.




