
Pensant en veu alta sobre

l'orientació i els nous escenaris

educatius

 

MIÉRCOLES  13 MAYO 2020 
CONVERSACIONES ONLINE

 

Tornar a la vella normalitat educativa
semblant nova?



 

 

La webinar és una iniciativa del Cefire Específic d'Educació Inclusiva

dins de la proposta JUNTS AMB WEBEX que la Consellería

d'Educació, Cultura i Esport està duent a terme en el període de

confinament.  

 

Aquesta Webinar   es va portar a terme el  dimecres 13 de maig de

2020, amb un total de 175 professionals de l'orientació que van poder

escoltar aquest diàleg.

 

Els ponents que es presenten a continuació van conversar envers

l'orientació i els nous escenàris educatius partint de la pregunta que li

dona títol a la sessió. 

 

En eixe sentit,  reflexionaren respecte a les oportunitats i riscos,  i en

definitiva, els reptes que ens esperen en la situació actual com a

professionals de l'orientació.

 

Presentació



Gerardo Echeíta Pilar Pérez Esteve

Mábel Villaescusa  Victor Rodríguez

Professor Titular de la Facultat de

Psicología de la UAM

@EcheítaGe

Orientadora 

 IES La Sènia

@pilarpes

Directora CEFIRE Específic

d'Educació Inclusiva

Orientadora 

@mabelvillaescus

 

Director d'Educació en FUHEM

Orientador 

@Victorod1

Ponents

" Las autonomías  deben ofrecen marcos
generales  y los centros establecer los

aspectos más concretos"

"Una vez desdibujada la escuela por la
pandemia, nos encontramos ante nuevas

oportunidades y riesgos"

"Es momento de construir un mundo educativo
digno de vivir, con el trabajo colaborativo

como guía"

"La orientación  no debe cortar las alas, sino
poner el viento a favor, poniéndo el éfasis en

las potencialidades de nuestros alumnos"



Tornar a la vella normalitat 
educativa semblant nova?

 
Es temps de pensar i dissenyar:  
 

Càrrega afectiva professorat i

alumnat i viceversa.

Cuidem  les desigualtats que

genera l'accés a la tecnologia. 

Treball col.laboratiu,Formació

contínua i visibilitzar

experiències d'èxit.

 

F A M I L I E S

 
 

L '  O R I E N T A C I Ó

ALUMNAT
 

 
 

C O M U N I T A T
E D U C A T I V A 

A D M I N I S T R A C I Ó

Cultura de la cura emocional

i l'acompanyament.

Assessorament col.laboratiu

expert.

Al centres totes les parts son
importants.
L'escola com a espai de
convivència.

 

Acompanyar-les en tot el

procés educatiu.

Cuidem la part afectiva.

Propiciem experiències d'èxit.

Posar el focus en les

fortaleses.

Continguts al servei de

competències.

Crear un marc general.

Donar autonomía als centres.

EQUIP DOCENT
 

Un nou marc de trerball

Coherència en les millores

 

Acompañnyar la igualtat amb equitat

Posar els  continguts al servei de  
 competències



Des del CEFIRE Específic d'Educació Inclusiva

volem agrair la col·laboració en

aquest Webinar dels ponents i la participació de

totes les persones que es van connectar per

escoltar aquestes converses.

Col.laboració del 

PROGRAMA EDITEA (UAM) 

EDU 2017-86739-R

Agraïments


