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BARCELONA, 30 DE 
SETEMBRE 2020





PARTICIPACIÓ EN EL DEBAT 
DEL CONSESCAT



Participació com a jurat en la 
XXII Exporecerca jove.



Presentació del projecte
d’actualització de la web i 
xarxes socials.



Participació en webinar.



Reunió del plenari de l'Institut
d'Estudis Catalans, 



IX Congrés Internacional d'Investigació Educativa. 
MULTIDISCIPLINAR.  1 i 2 de juliol de 2021 a 

Barcelona.



Innaguració l'acte de 
commemoració de l'Any Joan 
Triadú



PARTICIPACIÓ EN LA 
PLATAFORMA CAC.
 La SCP dona suport en els projectes

pedagògics i en el premis anuals



L’Educació 360 proposa dissenyar una educació
sense límits: ni d’espais, ni de temps, ni 
econòmics, ni socials. Una educació connectada
que, a partir del treball conjunt de la comunitat, 
ofereixi propostes educatives a tots els seus
infants dins i fora de l’escola, avançant cap a 
l’equitat.



PREMI JOAN PROFITÓS
 La XXX edició dels Premis Joan Profitós, ha 

premiat a Miquel Àngel Prats i Fernández 
per “10 lliçons per a un ús ètic, saludable i 
responsable de les tecnologies". 



GRUPS DE TREBALL
 Grup de treball per a l’aprofundiment 

Pedagògic a Educació Infantil. Amb 
col·laboració ICE UAB.

 Grup de treball Educació a l’hora, amb 
Fundació Bofill i el Consescat.

 Grup de recerca Fem l’Escola Plurilingüe amb 
recercadors de les Universitats 
Administracions i entitats educatives de totes 
les terres de llengua catalana i 
coinvestigadors equips docents.



GRUP DE TREBALL GAEI.

Grup d’aprofundiment d’educació
infantil.

.



ASSUMPTES DE GESTIÓ EN 
CURS:
- Acord de difusió del projecte «Un país 

d’històries» d’Enric Ramiro Roca
- Presentació del nou model 

d’ensenyament de la llengua catalana a 
l’Alguer.

- Posposat el projecte Erasmus plus sobre 
la recerca FEP pel curs vinent. 
Continuació de la col·laboració amb 
totes les organitzacions del projecte.



Vol 18 : Pedagogia en temps de 
COVID 19

Vol 19: Pràcticum i educació



PARTICIPACIÓ SÓM ESCOLA



ADHESIONS
 A Educació 360 de Fundació Bofill. Per 

una educació a temps complert

 A la plataforma per a una educació 
mediàtica CAC



MOLTES GRÀCIES
 http://blogs.iec.cat/scp/
 https://twitter.com/SCP_IEC

 https://twitter.com/SCP_IEC


