
Divendres 28 d’Octubre 
 

9:30- Recollida d’acreditacions 
 
9:45- Benvinguda i presentació dels tallers 
 A càrrec del Sr. Abel  Martí Gallofré, alcalde de la Nou de 
 Gaià i el Sr. Pere Virgili  Domínguez, president del Consell 
 Comarcal del Tarragonès 
 
10:00- Tallers simultanis 
  Taller A– Construint accions d’inclusió: 
  De la idea  al projecte 
 

 1-Experiències d’educació inclusiva  
 

Serveis Comunitaris (Departament d’Ensenyament)  
Col·legi Sant Domènec de  Guzman de Tarragona 
Projecte Expedicions 
Creativitat artística per a la inclusió social 
A càrrec de Nani Blasco Kunstainer. Càtedra d’Inclusió 
social URV 
Projecte Rossinyol 
Un model de voluntariat innovador a càrrec  
d’Aurora Pérez de la Torre i Marina Claverias Fernández 

  

2-Taller d'orientació pràctica de projectes inclusius en 
curs, incipients i desplegats al Tarragonès 
 

Taller obert, adreçat a professionals i entitats del 
Tarragonès. Cal una inscripció específica per participar en 
aquest taller.  Si vols presentar una idea o projecte 
inclusiu, fes-nos arribar una breu ressenya del projecte -
màxim una cara d’un A4- a l’adreça 
cohesio@tarragones.cat  abans del 21 d’octubre i et 
contactarem. Si tens dubtes, ens pots escriure i 
parlarem.   

 Taller B- Innovar en l’acció social  
 Taller amb l’eina Lego Serious Play 

Recurs per facilitar la comunicació entre professionals i 
persones usuàries utilitzant la gamificació.  
A càrrec de Carles Alsinet, Cristina Torrelles, Ana Blasco, 
Begonya Feliu i Norma Jordana 
Càtedra d’Innovació Social de la Universitat de Lleida  
 

 Taller C- Projecte Talent Humà 
 Coaching de vida i PNL com a eines d’intervenció social 
 Recurs per a facilitar eines d’apoderament als 
 professionals. 
 A càrrec de Jordi Baiget, Educador Social del Consell 
 Comarcal de l’Urgell  
 

14:00  Cloenda 

27 d’octubre:  
Aula Magna del Campus Catalunya 

URV Tarragona  
 

28 d’octubre: 
Castell de la Nou de Gaià 

Organitza: 

Ajuntament de  
La Nou de Gaià 

Col·labora: 

INSCRIPCIONS 
 
Cal fer la inscripció, del 11 al 25 d’octubre. 
És gratuïta i trobareu el formulari al tauler d’anuncis de la 
pàgina web del Consell Comarcal del Tarragonès: http://
tarragones.cat/ 
 
El taller A és un espai obert exclusivament a la participació 
d’entitats i professionals del Tarragonès, on tens l’oportunitat 
de participar presentant la teva idea o projecte inclusiu.  
 
Els Tallers B i C són de formació contínua per a professionals.   

Educar per incloure 
 

Jornada:  
Eines per a la inclusió social 

DESTINATARIS 
 
Professionals de serveis socials, de centres educatius,  de 
serveis educatius, de centres oberts, tècnics municipals, etc. 
 
Estudiants d’educació social, pedagogia, psicologia,  etc. 
 
Entitats socials, educatives, de lleure i esportives de la 
comarca del Tarragonès. 
 
Representants polítics i de l’administració i altres agents 
socials. 

Amb la participació de : 



PRESENTACIÓ PROGRAMA      Dijous 27 d’Octubre 

 
“La inclusió, per principi i com a pràctica universal, és en si 

mateixa educadora, perquè transmet a la persona 
potencialment exclosa el respecte per la comunitat, la seva 

voluntat d’estímul i suport i, per tant, confiança i autoestima, 
essencials pel seu creixement i plenitud humana; però també 

transmet a la resta de conciutadans la riquesa de l’afecte 
derivat dels valors de la cooperació, de l’acceptació no 

resignada i la possible superació d’uns límits suposadament 
fatals, del gaudi alegre de la diversitat. 

 
Incloure, en l’àmbit escolar o un altre, sempre educa; però 

educar també inclou, ja que qualsevol exclusió de la plenitud 
convencional  és per si mateixa portadora de desigualtat, 

falta de respecte i provocadora de tensió i agressivitat, 
factors directament antieducatius.  

 
Tota comunitat educadora inclou per educar i no deixa 

d’educar per incloure.” 
 

Joan Manel del Pozo,   
Professor de Filosofia  i Síndic de la UdG 

Opinió- La Vanguardia 11 Nov. 2014 

8:30- Recollida d’acreditacions 

9:00- Presentació institucional de l’acte 

 A càrrec del  Dr. Jordi Tous Pallarès, vicerector d’Universitat 
 i Societat de la URV,  el Sr. Pere Virgili  Domínguez, president 
 del Consell Comarcal del Tarragonès,  la Sra. Silvia Rodes 
 Guedes, directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a 
 Tarragona i el  Sr. Francesc Tarragona i Baró, director dels 
 Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials 
 i Famílies a Tarragona 

9:30- Presentació dels Plans Locals d’Inclusió Social  
 Visió de Catalunya, a càrrec  del Sr. Xavier Delgado Alonso, 
 coordinador de Programes d’Inclusió i Cohesió Social de la 
 Generalitat de Catalunya.  

 Visió del Tarragonès , a càrrec de la Sra. Sió Santaulària 
 Muixí, responsable de la Unitat de Ciutadania i Cohesió del 
 Consell Comarcal del Tarragonès 

10:00- Conferència: “L'impacte de la pobresa i la 
vulnerabilitat en la trajectòria educativa”  

 Amb el Sr. Angel Belzunegui, director de la Càtedra 
d’Inclusió Social de la URV. Presenta la Dra. Carme  
Borbonès i Brescó,  directora honorífica de la Càtedra 
d’Inclusió Social de la URV .   

 

10:20- Els Plans Educatius d’Entorn a l’Àrea Bàsica del 
Tarragonès 

 Què són els Plans d’Entorn? 
 A càrrec de la Sra. Núria Rofes, directora de l’Equip de 
 Llengua Interculturalitat i Cohesió social (LIC). Departament 
 d’Ensenyament 
 

 Pla Educatiu d’Entorn de Constantí 
A càrrec de la Sra. Pilar Vernet, tècnica del PEE de 
l’Ajuntament de Constantí i el Sr. Joan Chavarria, assessor 
LIC del Departament d’Ensenyament 

  

 Pla Educatiu d’Entorn de Torredembarra 
A càrrec de la Sra. Montse González, tècnica del PEE de 
l’Ajuntament de Torredembarra, i la Sra. Lurdes Malgrat, 
assessora LIC del Departament d’Ensenyament 
 

Pla Educatiu d’Entorn de Vila-seca 
A càrrec de la Sra. Olga Fernández, inspectora 
d’Ensenyament i Imma Graset, assessora LIC del 
Departament d’Ensenyament 

 
Difondre experiències d'educació inclusiva en el marc de l’Àrea 
Bàsica del Tarragonès. 
 
Generar espais d’intercanvi per tal d’enfortir les xarxes 
educatives, professionals, entitats i ciutadania del Tarragonès. 
 
Reflexionar i aportar propostes educatives afavoridores de 
l’educació inclusiva i parentalitat. 
 
Compartir projectes inclusius en curs, desplegats  i incipients. 

OBJECTIUS 

11:40- Pausa –café 

 

12:15- Conferència- Debat: “Desarrollo de 
Competencias Parentales en el Marco de la 
Parentalidad Positiva”  
Dra. Raquel-Amaya Martínez González. Universidad de 
Oviedo. Departamento de Ciencias de la Educación 
 

13:30- Experiències de parentalitat: Els programes 
de parentalitat positiva al Consell Comarcal 
del Tarragonès 

Projectes “TASTA” -Tallers d’Acció Socioeducativa del 
Tarragonès i “Eduquem a Casa”, a càrrec de la Unitat 
d’Infància i Família del Consell Comarcal del Tarragonès 
 
 Experiències de treball amb famílies  en el 
marc dels Plans d’Entorn a l’Àrea Bàsica del 
Tarragonès 

Activitats per a famílies (PEE Vila-seca), a càrrec de la Sra. 
Manuela Moya, regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament 
de Vila-seca. 

14:30- Tancament de l’acte 
 A càrrec de la Dra. Carme  Borbonès i Brescó, directora 
 honorífica de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV i el 
 el Sr. Pere Virgili Domínguez, president del Consell 
 Comarcal del Tarragonès 

Per assistir a la Jornada “Educar per  Incloure”, cal que 
formalitzis la teva inscripció entre els dies 11 i 25 d’o-
d’octubre al tauler d’anuncis de la pàgina web del 
Consell Comarcal del Tarragonès: http://
tarragones.cat/  

Amb la inscripció i assistència rebràs per mail un certi-


