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Del 22 al 22 de novembre de 2022

II Jornada d´orientació: “Les pràctiques
restauratives en l’orientació educativa”

VALORACIÓ DE LA II JORNADA
D'ORIENTACIÓ: "LES PRÀCTIQUES
RESTAURATIVES EN L'ORIENTACIÓ

EDUCATIVA".

El dimarts 22 de novembre, l´equip ICE Orientació Educativa a
Secundària   va celebrar la II Jornada d’Orientació Educativa a les

terres de Lleida.

A l´esdeveniment hi va participar públic molt divers:  alumnat de cicles formatius de grau superior d’Integració
Social,  professorat de secundària, assessores de l´Equip  de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social de les
terres de Lleida i professionals de l´EAP.  També hi va haver la presència del Sr. Fernando Guirado, Director de
l´ICE i el Sr. Claudi Vidal, Director dels Serveis Territorials de Lleida.

La jornada    va permetre  aprofundir  en com l´Enfocament Restauratiu Global té un impacte molt positiu en
l´orientació educativa  i en les relacions que es donen  en la  comunitat educativa. Per fer-ho es va comptar amb
la presència de la Doctora Mònica Albertí, que a través de la seva ponència ens va fer una aproximació del que
suposa aquest enfocament relacional, quins són els principis pels quals es regeix i els passos que s´han de
seguir per implementar aquest canvi. També ens va proporcionar recursos i experiències d´altres centres
pioners.

Durant la jornada  es va fer una taula rodona i vam poder comptar amb la participació de diverses orientadores
 de centres educatius de secundària, una orientadora de formació professional i   un formador en enfocament
restauratiu. A través d’aquesta dinàmica vam conèixer  els beneficis que suposa fer aquest canvi  relacional a 
curt i llarg termini. Tots ells  van compartir-nos experiències exitoses i inspiradores des dels seus contextos       
d´aula, centre i entorn.

Informació de l'esdeveniment

Inici:
 |  22 de de novembre de 2022 17:30

Finalització:
 |  22 de de novembre de 2022 20:00
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En acabar la jornada, l´equip ICE Orientació Educativa  va poder recollir les inquietuds  i reflexions  del públic a
través d´un qüestionari anònim, que ens ha permès veure que la majoria de les persones assistents consideren
que els agradaria disposar de més estratègies i recursos     pràctics a nivell   d´orientació. Altres aspectes
rellevants del qüestionari són l’interès en conèixer i  compartir    bones pràctiques, així com experiències  de
personalització educativa i competencial, en el marc dels centres educatius i l´entorn.

Per part de l´Equip ICE Orientació Educativa a Secundària, la valoració de la jornada ha estat força positiva, tant
pel que fa a  la participació com al contingut que es va generar al llarg de l´esdeveniment.  L´equip vol continuar
donant  resposta i aportant nous coneixements  als reptes vinculats amb l´orientació educativa.

 

VIDEO DE JORNADA

 

Descripció:

 

Des de l'equip ICE d'Orientació Educativa us proposem una jornada sobre les pràctiques restauratives en
l'orientació educativa. 

 

PROGRAMA

Dimarts, 22 de novembre de 2022

 

17.30h  Presentació/benvinguda

17.45 h Ponència,   a càrrec de “Les pràctiques restauratives als centres de secundària”, Sra. Mònica
,  p r o f e s s o r a .  A l b e r t í

19.00 h Taula rodona sobre les pràctiques restauratives, a càrrec de: 

Sra. Teresa Olomí (IFE de l´Escola del Treball de Lleida),

Sra. Roser Galiano (Orientadora Manuel de Montsuar de Lleida),

Sra. Sílvia Castañ (Orientadora FP de l´Escola del Treball de Lleida)

Sra. Carme Alimbau (Orientadora FP de l'Escola del Treball de Lleida), 

Sr. Eric Hernàndez (Exassessor LIC i formador i referent en  pràctiques restauratives del Departament
d'Educació) i

Sra. Mònica Albertí (Moderadora).

19.45h Debat

19.55h Cloenda.
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DADES D'AGENDA

Horari: 22 de novembre, de 17:30 h a 20:00 h.

LLoc: Auditori del Tranfronter, Campus Cappont de la UdL.  

Presencial.

 

I N S C R I P C I Ó  X T E C :  C l i c k  [  
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=0000050020&p_curs=2022-2023&p_es_inscr=S
]

 

Descarrega’t el CARTELL [ /export/sites/Ice/ca/.galleries/Documents/Cartell-II-Jornada-dorientacio-OK.pdf ]

 

A L B U M  D E  F O T O S .  [  
https://photos.app.goo.gl/6UscVYiFUnYiv6RAA ]
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