
 

JORNADES DE TARDOR  
“ART CONTEMPORANI I EDUCACIÓ: MIRADES, EXPERIÈNCIES, PROPOSTES” 

 
Museu de la Universitat d’Alacant (MUA) / Sala polivalent / 19, 20 i 21 d’octubre de 2017 

 
dijous 19 d’octubre  - PRIMERA SESSIÓ (17:30 h a 20:30 h) 
 

● 17.30 h: Inauguració 
● 17.45 h: Catalina Bornand (MACA): Acostant l’art contemporani als         

centres educatius 
● 18.30 h: Pilar Carreto Sánchez (Centre 14): “Joves artistes alacantins          

als IES. Una proposta col·laborativa” 
● 19.15 h: Josep Sou (Universitat Miguel Hernández): “La pintura         

d’Antoni Miró. Un camí de llibertat” 
● 20.15 h: Debat 

 
divendres 20 d’octubre.- SEGONA SESSIÓ ( 17:30 h a 20:30 h) 
 

● 17.30 h: Ponència col·lectiva: “Experiències educatives entorn de l’art         
contemporani” (CEIP La Aneja: Margarita Rivera Aguilera; IES Figueras         
Pacheco: Vicente Marzo Galarza i Marina Llorca Esquerdo; IES         
Antonio Navarro Santafé (Villena): Irene Vila Lorente; CEIP Princesa de          
Asturias (Elx) Feliciana Berbell Torrecilla i Mª Dolores Miguel Serrano;          
CEIP núm. 37 (Elx) Isabel López Martínez 

● 18.15 h: Encarna Donate Antón i José Vicente Ros Marqués (CEIP           
Benalúa): “Arte efímero en los centros educativos. El proceso de          
creación”. 

● 19:00 h: Fernando Castro Flórez (Universitat Autònoma de Madrid):         
“Aún aprendo [Arte y conocimiento en tiempos post-goyescos]” 

● 20.15 h: Debat 
 
dissabte, 21 d’octubre.- TALLERS (9:30 h a 14 h) 
 

● Cadascun dels inscrits ha de triar dos tallers, els quals es           
desenvoluparan en dues sessions en horari de 9.30 h a 11.30 h i de              
12.00 h a 14.00 h. 

○ Remedios Navarro (MUA-Museu de la Universitat d’Alacant):       
“Las acciones educativas del Museu de la Universitat d’Alacant         

y su gestación”. 
○ Carmen María Belmonte (IES Lluís Vives-València): “La       

producció audiovisual entre el professorat i l’alumnat de        
Secundària” 

○ Bea Rico: “CON+CIENCIAR-TE: aplicació de l’art contemporani       
en l’educació” 

● 14.00 h: Cloenda 
 

Inscripcions 
Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística -  s.promocio@ua.es 

CEFIRE Alacant -  Formulari d’inscripció 
 

Organitzen 

 
Col·labora 

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=6805112&idioma=va
mailto:s.promocio@ua.es

