
AVALUACIÓ DE LES JORNADES NOVADORENQUES:

ORGANITZEN:

COL·LABOREN:

Centre Cultural El Teular

Plaça del Teular, s/n – Cocentaina (Alacant)

Inscripcions: web del CEFIRE de Gandia

Enllaç directe: goo.gl/8Ax6UW



Divendres, 6 de juliol

10:00h Inauguració

10:15h Conferència inaugural a càrrec de Toni Solano: “Docentes en la jungla” 

11:30h Pausa-Café

12:00h Taula roDONA: “Tecnologia i gènere”
Anna Gascón, Lluïsa Parra i Anà López. Moderadora: Merxe Fuster.

13:30h Dinar

16:00h TRASTEJANT- Tallers pràctics a triar. 
1. Módulo “Talleres” de Moodle - Pedro Miguel i Miquel A. Miñana

Els participants han de conèixer el funcionament de l’eina Moodle a 
nivell d’usuari.

2. Google Drive / Google Apps Education / Google Apps Manager (GAM) 
- Paco Camarasa i Dani Pastor. 
Aquest taller es en format BYOD (Cal portar Mòbil o Tablet)

3. Videoconferències - Streaming - Gravació de videotutorials - Daniel 
Turienzo
Aquest taller es en format BYOD (Cal portar Mòbil o Tablet)

4. Beceroles TIC - Vicent Ferrer.
Aquest taller es en format BYOD (Cal portar Mòbil o Tablet)

5. Food tasting - Pilar de Luna i Merxe Fuster
6. Escornabot (Robòtica educativa. Construirem un robot DIY. Des 

d’infantil a secundària, passant per primària, un trasto amb molt de 
recorregut) - Julio Pacheco
Cal portar un tornavís xicotet i, si es vol trastejar amb el codi, un portàtil.

17:30h Pausa

18:15h Vesprada de Petxakutxes

20:00h Fi del primer dia.

22:00h Sopar de germanor.

Dissabte, 7 de juliol

10:00h Conferència a càrrec de Óscar Martín Centeno.

11:30h Idees per emportar-te a casa: Take away.

12:00h Pausa-cafè.

12:30h Conferència de cloenda a càrrec de Jaume Martínez Bonafé: “L’escola al 
servei de l’emancipació de l’ésser humà”.

14:00h Cloenda.

14:30h Dinar novadorenc.

Conferències,  tallers,  ponències,  racons,  Petxakutxes  (i  sopars,  menjars  i

cervesetes amb segell novadorenc) seran l’excusa perfecta per a reunir un bon

grapat d’excel·lents professionals de l’educació de tot arreu de l’estat. Aquestes

jornades pretenen ser un espai obert de diàleg entre tota aquella gent preocupada

per millorar l’educació i que d’una manera o d’una altra veu possibilitats en l’ús

de les noves tecnologies per a afavorir el canvi educatiu.

Aquestes jornades NO SÓN un espai només per a escoltar. L’objectiu principal

de les jornades és animar-vos a conèixer gent, compartir experiències, xarrar,

menjar, beure, divertir-se i sobretot aprendre els uns dels altres. Absolutament

tots tenim coses meravelloses que compartir i que aprendre.


