
Jornades d’Educació del Talent i la Creativitat
27 i 28 de març de 2019

Més info:  www.educacionytalento.es



Característiques de l’esdeveniment
I Jornades d’educació del talent i la creativitat

Missió i objectius

Objectius:

- Inspirar el professorat en la seua pràctica diària
- Oferir eines pràctiques per treballar la creativitat a l’aula
- Conéixer les últimes novetats pel que fa al lideratge i direcció d’equips humans
-Millorar el nostre model comunicatiu tant a l’aula com al centre.
-Desenvolupar el talent i la creativitat de l’alumnat.
-Oferir eines claus per millorar la intel•ligència intrapersonal i interpersonal

Missió:

Aquestes jornades oferiran a la comunitat educativa de la província d’Alacant una
oportunitat única, de la mà de grans experts a nivell nacional en l’àmbit educatiu, per 
seguir creixent i construint l’escola que somiem. Seran unes jornades diferents, creatives 
i innovadores, encaminades a desenvolupar la proactivitat, que ens facen connectar amb 
la nostra essència més profunda, la vocació inicial d’infants, que ens faça reflexionar 
.... quan decidires ser docent? Què et dugué a dedicar-te a aquesta professió tan 
meravellosa? Per què vas cada dia a treballar? Estem convençuts que una de les claus de 
la innovació educativa, sinó és la més important, rau en la il•lusió, la passió per allò que 
fem, aquest per a què que ho canvia tot.



Format:
2 dies format per Sessions plenàries,
Tallers paral•lels, Àrees d’exhibició i
Actuacions musicals.

Aforament programat: 
300-400 persones

Data:
27 i 28 de març de 2019
Horari: 16: 30 a 21:30

Lloc de celebració
Sala d’actes de l’aulari II i
Paranimf de la Universitat d’Alacant

Tipologia de ponents:
Experts nacionals en educació 

Públic Objectiu :

Les Jornades estan adreçades a un 
ventall ampli de professionals del 
sector de l’educació

Educadors.
Professorat de primària i secundària.
Docents de la Universitat d’Alacant.
Pedagogs.
Psicopedagogs.
Logopedes.
Terapeutes orientats a l’educació.
Psicòlegs.
Orientadors escolars.
Estudiants dels graus de 
mestre, psicologia, pedagogia, 
psicopedagogia, logopèdia.
Qualsevol professional relacionat 
amb la formació d’infants i joves en 
edat escolar.
Qualsevol persona 



Agenda 27 març 
SALA D’ACTES AULARI II                                     

16:30 Acreditacions

17:00 Carlos Pallero. Comunicació eficaç aplicada a 
l’educació  
       
AULES AULARI II                                                                

18:30  Tallers paral•lel

19:30  Descans

20:00 Marta Ligioiz. Nueroeducació

 Agenda 28 març
SALA D’ACTES AULARI II 

16:30 Alberto Soler. Educar nens autònoms

17:30 Tallers paral•lel

18:30 Descans

PARANIMF UA                           

19:00  Marcelo López. Transformar l’educació: la  
tasca pendent

19:45 Fabián Villena. La felicitat en l’àmbit educatiu

20:30 Teatre inclusiu: Grup Rokuro Kubi 

* En aquesta jornada es tractaran excluisvament orientacions educatives 
i eines práctiques per a millorar la  tasca docent. No s’hi fará cap tipus de 
teràpia o similar



Tallers paral•lels. 27 i 28 de març
Taller 01.-  Charly González. Points of you

Taller 02.-  Enrique Fuentes. Gestió d’equips directius

Taller 03.-  Beatriz Ollivares.  Comunicació efectiva i Educació 

Taller 04.-  Patricia Galdón. Creativitat aplicada amb Lego Serius Play

Taller 05.-  Horten Soler. Improvisació a l’aula

Taller 06.-  Laura López. Educació de la intel•ligència emocional

Taller 07.-  Bienvenida Morote. Descobreix el teu talent

Taller 08.-  Fede Carreres. Mindfulness aplicat a l’aula

Taller 09.-  Maria Dosil y Aina Gosálvez. Coaching Educatiu

Taller 10.-  Mag Malastruc y Paco Fernández. Màgia aplicada a l’aula

Taller 11.-  Ana María Martínez. Desenvolupament del talent  
                 en adolescents

Taller 12.-  Ricardo Recuero: Comunicació eficaç dels centres educatius 



                          Dr. Marcelo López

Conferenciant, escriptor, filòsof. Està decidit a implantar un mètode
educatiu basat en la formació “a través de” competències, per la qual cosa és 
cofunda-dor de la plataforma “To Do: Education”. Des de fa anys estudia els 
models educatius d’altres països, així com els canvis en el mercat laboral i en el
desenvolupament dels joves.

                          Alberto Soler

Alberto Soler és llicenciat en Psicologia, Màster en Psicologia clínica i de la
salut, especialista europeu en psicoteràpia (EuroPsy) i està homologat com a
psicòleg general sanitari. En l’actualitat compagina el treball al seu centre privat 
de psicologia amb xerrades i conferències sobre educació i criança. Col•laborador
de diversos mitjans de comunicació com la Cadena Ser o El País, del projecte
Gestionando Hijos, i professor de a Escuela Bitácoras. Autor de Hijos y padres 
felices. Cómo disfrutar la crianza. Creador del vídeo bloc de divulgació “Píldoras 
de Psicología”.

Ponents Sessions plenàries

                            Dra. Marta Ligioiz

Metgessa, especialitat Neurociència-Neurobiologia del comportament. Codirectora 
i docent del Postgrau de neuroeducació de la Universitat de Barcelona. Docent en 
Neurolideratge. Neurociència en la gestió de les persones a l’Institut de Formació 
Contínua IL3-UB (Barcelona). Docent en el Màster de Coaching Executiu de la 
UAM (Madrid). Docent en programes de neuroeducació al Centre del Professorat 
de Sevilla. Autora de cinc llibres.

                        Carlos Pallero

Mestre, psicopedagog, educador, expert en tècniques d’alliberament
emocional (EFT), orientador, coach i Màster Trainer en comunicació efectiva. 
Títol CELTA obtingut a Milner College, Perth, Austràlia. Imaginatiu, emprenedor, 
estudiós del iper a l’ésser humà, amb ànsies d’aprendre i compromés amb el 
desenvolupament i la promoció individual i col•lectiva. Pioner en la implantació 
de programes de comunicació efectiva a les escoles a Espanya.



Ponentes Sesiones Plenarias

                            Fabián Villena

“És millor il•luminar que enlluernar”. Speaker internacional, formador i consultor
en felicitat i productivitat. Director del Instituto de Actitudes positivas,
professor i creador del 1r Curs de Felicitat en una universitat espanyola (UPV), 
docent a la Universitat d’Alacant (UA) del curs “Intel•ligència aplicada”.
Llicenciat en Psicologia per la UNED. Màster en Programació neurolingüística,
acreditat per Richard Bandler. Coach associat i certificat per l’Associació
Espanyola de Coaching (ASESCO). Col•laborador en diversos mitjans de 
comunicació: ràdio, televisió, premsa, etc.



                        Enrique Fuentes

Enginyer en Informàtica. Expert en el desenvolupament del talent, Recursos 
Humans i lideratge en aquesta nova era digital. Soci i director d’Esin, Escola 
internacional dedesenvolupament del talent. Cofundador de Coqum i Skills21 
(educació percompetències). Ha treballat com a consultor o formador per a 
multinacionals com: Johnson & Johnson, Chiesi, AMC, Fronius, Fruit tech, Spo-
tahome, Eurocopter,Tectura, Immodo, Prink, Auto1, TecnyFarma entre d’altres.

                        Laura López

Especialista en intel•ligència emocional, coaching i mediació. Realitza programes 
on les persones desenvolupen la seua millor versió, a través de fomentar les 
competències emocionals, potenciar el nivell d’autolideratge, ja que, liderant 
les vides pròpies, són responsables i protagonistes del que viuen i tenen la clau 
d’aconseguir els seus èxits i benestar emocional.

Ponentes Talleres Paralelos

                        Charly González

Mestre, llicenciat en Psicopedagogia i Ciències de l’activitat física i l’esport. Més 
de 19 anys d’experiència docent, Màster en Expert en coaching amb compe-
tències avançades. Actualment és assessor de formació al CEFIRE d’Alacant en 
l’àmbit d’escola inclusiva i transició entre etapes. Conferenciant i dinamitzador 
de tallers sobre lideratge, metodologies actives i creixement personal a dife-
rents centres educatius durant els darrers 5 anys. 

                                   Beatriz Olivares

Llicenciada en Psicopedagogia, diplomada en Educació Especial i Audició i Llenguatge
i Grau en Educador de Persones Adultes. 14 anys d’experiència com a docent
amb atenció directa amb alumnat, 10 anys com a membre d’equip directiu i
membre col•laborador de Projectes d’Innovació Educativa promoguts pel MEC
(Ministeri d’Educació i Ciència), li han permès analitzar i detectar in situ les
debilitats i fortaleses del sistema educatiu. En l’actualitat, s’ha format
en comunicació efectiva i coaching.



                        Horten Soler

Psicopedagoga. Investigadora educativa, entrenadora en competències
educatives i professionals, coordinadora i docent universitària, coach educativa,
executiva i actoral, orientadora escolar, docent d’educació infantil, primària,
ESO i batxillerat, gestora del talent en empreses, formadora In Company i
e-learning, actriu professional de televisió, cinema i teatre i terapeuta de min-
dfulness.

                        Dr. Fede Carreres

Doctor en Ciències de l’esport. Instructor mindfulness. CEO a MVP SPORT.
Llicenciat en Ciències de l’activitat física i l’esport, màster en investigació
educativa. Viure l’aventura de l’educació des del mindfulness li permet
dia a dia, treballar amb menys estrés, respondre amb més consciència i creati-
vitat als reptes, crear millors relacions i contribuir a marcar una diferència en la
vida dels altres.

Ponentes Talleres Paralelos

                        Patricia Galdón

Experta en desenvolupament de talent, RH i creativitat. Facilitadora certificada 
enLego Serious Play. Directora Esin, Escola internacional de desenvolupament de 
talent,València i Albacete. Experiència de més de 9 anys treballant amb equips 
enles àrees de RH, màrqueting i gestió empresarial, des de la petita Pime a
la gran multinacional, intercalant la seua experiència en el món de l’empresa
amb la formació.

                       Bienvenida Morote

Treballa com a coach i mentora experta en talent i reinvenció des de fa 5
anys. És mare d’1 nen de 6 anys.
Ajuda professionals i emprenedors a descobrir, emprendre i monetitzar
els seus talents i missió. Ho fa amb un mètode únic i revolucionari, a través
d’un full de ruta pas a pas. Fa 1 any creà l’Acadèmia del talent online
on participen més de 100 alumnes.



                        Mag Malastruc

Dóna els seus primers passos en el món artístic formant-se com a actor i clown. Atret
per la màgia, dóna el salt al món màgic en 2002 fusionant tres passions:
escenaris, humor i màgia. Amb aquestes tres premisses, els seus espectacles estan plens 
de rialles i sorpresa, perfectes per al públic familiar, en els quals no deixa indiferent a 
ningú, però sobretot, a ELLS, els més petits, sens dubte el públic més exigent. Públic
per al qual Malastruc s’ha especialitzat fins a esdevenir un referent per a altres mags

                        Aina Gosálbez

Experta en intel•ligència emocional per l’escola 
de Inteligencia Levante i per la Universitat Joan Carles I; Experta en coaching professio-
nal i comunicació efectiva per l’Institut de coaching empresarial de la Cambra de Co-
merç d’Alacant. A més, és diplomada en Magisteri infantil per la Universitat de Granada. 
És CEO a VAM Coaching, Aina Gosàlbez EmoCoach, on realitza formacions sobre coa-
ching educatiu i emocional per a docents, mares, pares i infants. Quita su ultima frase

Ponentes Talleres Paralelos

                        Paco Fernández

Docent amb més de 10 anys d’experiència. Treballa en un centre amb aula CYL amb
un gran nombre d’alumnat TEA. Persona en constant formació que ha
participat en qualitat de formador en jornades i cursos realitzats a Altea, València,
Villena, etc. Actualment és coordinador de formació al seu centre. Ha coordinat
el voluntariat del seu col•legi on ha arribat a tenir més de 90 voluntaris. Va coor-
dinar durant 2 anys el seminari “A muscles de gegant”, realitzat a la localitat de 
Benidorm.

                        Ana María Martínez

Professora  de FOL IES Nit de l’Albà d’Elx
MIRADA: vocació, passió i sorpresa per cada moment que la vida ofereix.
RUTA: acompanyar i ampliar la mirada de l’alumnat, mitjançant el desenvolupa-
ment de tot el seu potencial per descobrir la seua IKIGAI
GPS: conéixer-se, valorar-se i emprendre el seu camí per aportar el millor de 
cada persona, establir relacions respectuoses i enfocar-se en el bé comú
LA MEUA MELODIA: GRÀCIES



                        María Dosil

Màster Mentor Coach per ICAA i AIDCP, Experta en coaching professional i PNL per
l’Institut de coaching empresarial de la Cambra de Comerç d’Alacant i Top Trainer
per KeyCoaching International. Diplomada en Publicitat i relacions públiques, i Màster
en Publicitat i comunicació empresarial per ESIC (Madrid). És CEO de VAM Coaching
on desenvolupa i facilita formacions en coaching educatiu i emocional i té una
àmplia experiència en negociació comercial, comunicació empresarial, màrqueting.
 

Ponentes Talleres Paralelos

                        Ricardo Recuero

Director del CEIP Ciutat del Mar, Torrevella, Comunitat Valenciana, Espanya.
Docent d’educació infantil i primària, en l’actualitat ocupa el lloc de
Director del Col•legi Ciutat del Mar de Torrevella, centre innovador que aplica
metodologies actives. Expert en lideratge i comunicació docent, en
metodologies actives i gestió 2.0 de centres educatius.



Lloc
Sala d’actes de l’aulari II i
Paranimf de la Universitat d’Alacant

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s / n, 03690 Sant Vicent del Raspeig, Alacant



Quins beneficis té patrocinar la Jornades

 Vincular-se amb un esdeveniment associat a la innovació educativa, educació 
en valors, educació per competències

 Poder fer arribar la marca pròpia a un nínxol de mercat molt específic i
exclusiu:Educadors. Docents de primària i secundària. Docents universitaris. 
Pedagogs.Psicopedagogs. Logopedes. Terapeutes orientats a l’educació. 
Psicòlegs. Orientadors escolares. Estudiants.

 Generar continguts d’interés per al sector i aconseguir de manera indirecta 
promocionar la seua companyia davant clients i clients potencials.

 Oportunitat de contactar directament amb possibles clients i generar
sinergies per a futures col•laboracions.

 Posicionar-se com empresa de referència en les últimes tendències en 
educació.

 Augmentar la visibilitat de la marca:

 Difusió de la marca en mitjans de comunicació massius (ràdio i premsa)

 Difusió de la marca en xarxes socials

 Donar suport a una iniciativa pionera a la Comunitat Valenciana

 Participació de manera activa en les jornades 



La teua passió ho canvia tot
Jornades d’educació del talent i la creativitat

27 i 28 de març de 2019
Més info : www.educacionytalento.es


