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La proposta que ACPO fa per aquest esdeveniment,
té a veure amb la necessitat de construir
alternatives als diferents canvis que el sistema
econòmic ha produït, i encara produeix, a la societat.
Volem analitzar si els models d'intervenció social,
educativa i cultural que utilitzem des de l'orientació
són els més adequats per apoderar la ciutadania, per
acompanyar-la en la reconstrucció d'una mirada
crítica i útil, per superar la por, per refer la pèrdua
dels valors comunitaris i per retornar a les persones
el dret a decidir sobre el seu futur en tots els
aspectes del procés vital, independentment de les
seves capacitats, característiques de gènere, raça,
cultura o situació econòmica. I especialment per fer
front als nous reptes derivats del procés del canvi
climàtic, les migracions i els riscos per a la salut de
les persones.

www.acpo.cat
Amb el reconeixement del Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Amb el suport de:

divendres, 10 de juny
9.30 - 10.00 h. Inauguració del
Fòrum
ACPO, Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona, Àrea
Metropolitana de Barcelona i
Ajuntament de Barcelona.
10.00 - 10.45 h. Conferència: “Cap
a un nou model d'intervenció
sociocomunitària"
Francesco Tonucci (online).
Presenta: Jesús Viñas.
10.45 - 11.30 h. Diàleg:
“L'orientació vocacional, models
d'intervenció”
Benito Echevarria, Montserrat
Oliveras Bagués i Sara Maroto Sales.
Dinamitza: Pilar Figuera.
11.30 - 12.00 h. PAUSA – CAFÈ
12.00 - 12.45 h. Presentació de
l'estudi: “L'assessorament
psicopedagògic a debat”
Teresa Huguet, Eva Liesa, Carlos
Monereo i Joan Serra.
12.45 - 13.30 h. Diàleg: “Repensar
l'assessorament psicopedagògic a
l'educació, la mirada de la xarxa”
Enric Bolea, Esther Càrcel i Maria José
Cesena.
Dinamitza: Anna Espasa.

DISSABTE, 11 de juny
10.00 - 10.45 h. Diàleg: “Atenció a
la diversitat i personalització de
l'aprenentatge, la mirada docent
orientadora”
Moisés Esteban i Joana Ferrer.
Dinamitza: Montserrat Alguacil.
10.45 - 11.30 h. Diàleg: “Escoltar,
assessorar i orientar a la
ciutadania: la veu dels altres”
Jordi Collet, Anna Fores i Laia Pineda.
Dinamitza: Héctor Santcovsky.
11.30 - 12.00 h. PAUSA - CAFÈ

13.30 - 14.15 h. Diàleg: “Repensar
l'assessorament psicopedagògic
en l'educació, la mirada de
l'equitat i la inclusió”
José Ramon Lago, Ester Miquel i
Miguel Àngel Santos Guerra.
Dinamitza: Manel Merino.
14.15 - 15.15 h. PAUSA – DINAR
15.30 - 16.15 h. Diàleg: “Pobresa i
centres de màxima complexitat,
l'educació pública com a eina de
transformació social”
Teresa Esperabé i Miquel Àngel
Essomba.
Dinamitza: Maria Truñó.
16.15 - 17.00 h. Diàleg: “Una escola
per a tothom”
Efrèn Carbonell, Mercè Esteve i
Climent Giné.
Dinamitza: Carme Mañà.
17.00 - 17.30 h. PAUSA – CAFÈ
17.30 - 18.15 h. Diàleg: ”Assessorar
per a l'escola inclusiva”
Coral Elizondo, Elena Martín i Javier
Onrubia.
Dinamitza: María del Mar AldámizEchevarria.
18.15 - 19.30 h. Diàleg: ”Repensar
la intervenció psicopedagògica en
el segle XXI”
Carlos Skliar i Francesc Vilà.
Dinamtiza: Clelia Sassatelli.

12.00 - 12.45 h. Diàleg: “Crisi
migratòria, crisi ecològica i crisi
sociocultural”
Joseba Achotegui i Santiago Álvarez
Catalapiedra.
Dinamitza: Laia Ortiz.
12.45 - 13.30 h. Conferència: “Cap a
un nou model d'Orientació
sociocomunitària: reflexió des de
l'ètica”
Begoña Román.
Presenta: Francina Martí.
13.30 h - 14.00 h. Tancament del
Fòrum
ACPO i
Generalitat de Catalunya.

