EL VALOR
DE L’EDUCACIÓ

“La Jornada Ernest Lluch de Torroella
de Montgrí ofereix un espai obert al
debat i a la reflexió a l’entorn dels valors cívics de
la societat actual”

És coorganitzada per Can Quintana, Museu de la
Mediterrània i la Fundació Ernest Lluch amb el
patrocini de Caixa de Girona.

L’educació no acaba a l’aula. Educar és un procés en el
qual es transmeten coneixements, valors, costums i formes d’actuar; i de fet, eduquem constantment amb les
nostres accions, sentiments i actituds quotidianes.
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Dissabte 7 d’octubre de 2006
Can Quintana, Museu de la Mediterrània

Per tant, a l’educació intervenen no només mestres i
professors, sinó també el conjunt de la societat: la família, els amics, etc. De l’educació rebuda se’n derivarà
l’actitud que adoptem al llarg de la nostra vida i això
suposa anar més enllà de l’adquisició d’uns coneixements.
Una bona educació hauria de permetre la formació
plena de les persones i fer-les conviure en un marc de
diàleg i de tolerància.

Ara bé, és aquest el camí que hem emprès? Estem
educant, en el sentit ple del mot? Es destinen prou
recursos per fer-ho possible? Els pares, mares, tutors i
tutores tenim clar el nostre paper en el procés? Sabem
mantenir els valors educatius a la nostra vida quotidiana, més enllà de l’ensenyament formal?
Per parlar-ne i debatre-ho s’ha convidat a reconeguts
especialistes. La pedagoga i ex consellera Carme
Laura Gil encetarà les Jornades parlant de Pedagogia i
democràcia. Evolució del sistema educatiu amb què
abordarà l’evolució del nostre sistema educatiu al llarg
d’aquests primers vint-i-cinc anys de democràcia. A
continuació la també pedagoga Pilar Benejam ens parlarà de El paper de la pedagogia en l’ensenyament, i
incidirà en la rellevància de l’educació per a la ciutadania.
A la tarda, Joan Ras, especialista en gestió educativa
exposarà la necessitat de considerar La qualitat a l’ensenyament, a partir de les conclusions de l’Informe Pisa.
Finalment, el filòsof José Antonio Marina tancarà la jornada amb la ponència L’educació, una tasca col·lectiva en
la qual analitzarà la importància de l’educació en la configuració de la societat i el seu caràcter col·lectiu.
A continuació tindrà lloc una taula rodona i la lectura de
les conclusions de la Jornada.
Les Jornada s’obre a professionals del món
educatiu però també a pares, mares,
tutors, tutores i a tothom interessat en l’educació.
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MATÍ

TARDA

10:00h

16:00h

Obertura de portes.

La qualitat a l’ensenyament, amb Joan Ras, consultor
especialista en gestió educativa (AUREN) que forma
part de l’equip que ha participat en l’Informe Pisa.

10:15h
Benvinguda.

10:30h

17:00h
Pausa.

17:15h

Pedagogia i democràcia. Evolució del sistema educatiu, a càrrec de la pedagoga i ex consellera Carme
Laura Gil.

L’educació, una tasca col.lectiva amb José Antonio
Marina, filòsof.

11:30h

18:15h

Pausa i esmorzar.

12:00h
El paper de la pedagogia a l’ensenyament, a càrrec
de la pedagoga Pilar Benejam.

13:00h

Pausa.

La Jornada tindrà lloc a l’auditori de Can Quintana, a
Torroella de Montgrí. La inscripció és gratuïta i personal
– no es fan reserves de grup –. Cal inscriure’s abans
del 6 d’octubre.
Atès que les places són limitades, es recomana realitzar la inscripció amb antelació. Les persones inscrites
rebran la publicació de les ponències de la Jornada.
Per a més informació també podeu consultar:
www.fundacioernestlluch,org
www.torroella.org/canquintana

COM INSCRIURE’S A LA JORNADA
Personalment a Can Quintana a l’adreça
de la secretaria
Per telèfon trucant al telèfon 972 75 51
de dilluns a divendres de 10 a 14 h
Enviant un correu electrònic a:
canquintana@torroella.org

18:30h
Taula rodona i debat amb la presència dels ponents.
Conclusions de la Jornada. Moderarà la taula i presentarà
les conclusions Joan Surroca i Sens, educador i museòleg.

19:45h
Cloenda de la III Jornada.

Pausa i dinar.

20:00h
Fi de la Jornada.

La seu de la Jornada i de la Secretaria és:
Can Quintana Museu de la Mediterrània
Carrer d’Ullà 31
17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 51 80
Fax: 972 75 51 82
correu electrònic: canquintana@torroella.org
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