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Programa

Dijous 22

15.30 h Lliurament de documentació, registre i acreditació.

16.30 h Acte inaugural.

17.00 h «Repensar l’espai educatiu des d’una perspectiva ecològica i emocional»

Begoña Fuentes Giner. Arquitecta tècnica i enginyera d’edificació. Treballa com a 
PDI TEU a la UPV. Exerceix de directora del postgrau BIM UPV i de responsable 
de la Secretaria de la Dona, Polítiques d’Igualtat i Polítiques LGTBIQ. A més, forma 
part del Grup de Treball de Medi Ambient i Transició Ecològica de la FE CCOO PV.

18.30 h Pausa-café.

19.00 h «Les competències emocionals en els centres educatius»

Èlia López Cassà. Mestra, psicopedagoga i doctora en Ciències de l’Educació. 
Compta amb una trajectòria de més de 20 anys com a docent en centres edu-
catius públics. Forma, assessora i investiga en projectes d’educació emocional 
d’àmbit nacional i internacional.

Divendres 23

17.00 h «La transformació de l’espai per a la millora de l’aprenentatge»

Josu Iriarte Campo. Arquitecte, especialista en disseny i espais d’aprenentatge. 
Treballa a l’estudi The Learning Spaces, on s’encarrega d’adaptar les aules dels 
centres educatius a les metodologies que aquests utilitzen. A més, imparteix clas-
ses a un postgrau universitari d’educació.

18.30 h Pausa-café.

19.00 h «La influència de l’entorn en la salut mental i física»

M. Rosa Casafont i Vilar. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, màster en Neurociències i màster en Salut Laboral. És 
membre de la primera Càtedra mundial de Neuroeducació UB-EDU1st i la crea-
dora del Mètode Thabit. També ha publicat llibres de divulgació.

Dissabte 24

09.30 h «Entorn i emocions, una oportunitat per al diàleg»

Conversa entre Rosa Casafont i Josu Iriarte.

11.00 h Pausa-café.

11.30 h «El valor de la paraula en l’educació»

Espido Freire. Llicenciada en Filologia Anglesa i diplomada en Edició i Publicació
de Textos. És autora de diverses novel·les, contes i assajos. Va ser la guanyadora 
més jove del Premi Planeta amb Melocotones helados. També ha conreat gèneres 
com la poesia, les novel·les juvenils i, fins i tot, l’àlbum il·lustrat.

Inscripcions
• Professorat no universitari, professionals de 
la psicologia i escoles infantils: CEFIRE Xàtiva.

• Professorat universitari, estudiants i persones 
interessades: Ajuntament de l’Alcúdia.

Matrícula gratuïta.
Inscripció fins al 19 de setembre.

Modalitats d’assistència: presencial i en línia.

22, 23 i 24 de setembre de 2022
Casa de la Cultura de l’Alcúdia

«Emocions i entorn»

Patrocinen:

Organitzen:

https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/va/inici/
https://www.lalcudia.com/web/

