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DIVENDRES 8 NOV
Museu Es Baluard
Obertura de portes: 16.30 h
Inici de la trobada: 17.45 h (l’acte començarà puntualment)
Descans: 19:30-19:50h

VALORS
VALORS: un horabaixa per al benestar.
Descobrir-se en el dibuix i en el cine amb les emocions
Dibuixarem com a exercici i com a eina comunicativa. Ens
divertirem i ens redescobrirem! Obrirem totes les emocions
per a l’estrena a Espanya de la pel·lícula d’animació més
valorada de tots els temps. Una obra meravellosa i
enormement necessària. Tractarem valors com la inclusió,

17:00h

l’amistat, el perdó..., sent tots iguals i tots diversos.
Autoconeixement i benestar completarà l’obertura del PAula
Balears més cuidat i arriscat, amb cultura i formació
enllaçades, objectiu d’aquesta trobada.

Yo no sepo dibujar
Exercici de dibuix i exposició com a recurs creatiu per treballar
la competència lingüística

Miguel Gallardo
Il·lustrador

17:45h
PAula Baleares:
Un festival formatiu i cultural
per a docents
18:15h

Apertura festival Conseller Sr. Martí X. March.
Presentació del programa PAula Balears 2019 i introducció
pedagògica de Mary&Max

Una pel·lícula meravellosa i independent que repassa tots els
valors humans universals. Un exercici de reflexió creativa: anàlisi i
crítica. Estrena a Espanya

Mary&Max
Pel·lícula d’animació
19:30h Descans
19:50h
Raúl Genovés
Doctor en Filosofia
Facilitador competències emocionals

paulaeducacion.com/balears

Reflexions per a una vida conscient saludable

balears@paulaeducacion.com

@PAulaeducacion

#PAulabalears2019
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DISSABTE 9 NOV
Museu Es Baluard
Obertura de portes: 9.00 h
Inici de la trobada: 9.30 h (la sessió començarà puntualment)
Descans: 10.50 h - 11.15 h (berenar) / 14.15 h - 16 h (Pícnic de Ca’n Pintxo)

TECNOLOGIA I ARQUITECTURA / PEDAGOGIES I EXPERIÈNCIES
TECNOLOGIA: Reflexionar sobre la nostra relació amb les màquines: ètica,
consciència i responsabilitat
És precís utilitzar el pensament a les aules per promoure una
tecnologia que cerqui el benestar. Dissenyem espais de
pensament crític i ètic en la programació!
9:30h
PAula Baleares

Discutirem sobre l’ús, consciència i responsabilitat dels
dispositius tecnològics a l’aula.

Presentació: Ètica i tecnologia

10:00h
Rosa Liarte
Professora de Secundària

Aprenentatge ubic
(Experiència TIC)

10:50h Descans-berenar

ARQUITECTURA: Sortir de l’escola per aprendre: pedagogies de ciutat.
Els trajectes com a moments d’aprenentatge i els espais públics com a camps de joc
Compartirem una experiència pionera, experimental i crítica
d’escola mòbil a Suïssa. Després, sortirem d’exploració per una
altra Palma, transitant la ciutat amb altres ulls, a l’alçada dels

nins. Idearem espais públics per jugar i crear, places i parcs
com a camps de joc i de creació. I a la inversa, descobrirem
espais culturals oberts per jugar.

11:15h
Elisa Petri (Suïssa)
Mestra

El món com a aula
(Experiència escola mòbil)

12:15h
Rafa Rivera / Almudena de Benito
Urbanista i paisatgista / Arquitecta

14:15h
Pícnic de Ca’n Pintxo

La funció de l’espai públic a l’escola
Exercici: passeig per Palma

Després del recorregut des del Baluard fins al COAIB, un pícnic del
fantàstic taller de càtering Ca’n Pintxo per posar idees en comú:
ciutat i espais públics al servei de l’escola.
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PEDAGOGIES I EXPERIÈNCIA: la creativitat, la pedagogia més divertida i activa
L’horabaixa coneixerem experiències educatives creadores de
poder per a la identitat social. La creativitat com a forma
d’interpretar el món. Flipped Classroom, l’educació autònoma
que ens ajuda a ser millors, més íntegres, en definitiva, més

humans. Una autèntica festa de música i moviment per
despedir la trobada 2019.
Mostra de la intervenció en mobiliari urbà
Yo no sabo hablar. Mobiliari urbà al servei de l’escola

16:00h
Margalida Gomila / Maribel del Toro
S’Illot - Experiència CEIP Talaiot

L’escola de la nova era
(Experiència educació activa)

17:00h
Raúl Santiago
Doctor en Ciències de l’Educació,
expert en Flipped Classroom

La pedagogia basada en l’evidència des de la perspectiva del
Flipped Learning

17:50h Descans
18:00h
La creativitat és la sal de la vida

Roser Ros
Doctora en Pedagogia.
Narradora i poeta
19:00h
Aitor Zenarrutzabeitia
Mestre de música i pedagogia
terapèutica

¡Artevalores a tope!

Inauguració 7 nov. 12 h

ESCENOGRAFIES D’APRENENTATGE

Irene Fernández (Createctura)
Espais d’aprenentatge per a un camp de joc
Del 7 al 24 de nov - COAIB

paulaeducacion.com/balears

balears@paulaeducacion.com

YO NO SEPO DIBUJAR,
YO NO SABO HABLAR

Miguel Gallardo
El valor del dibuix com a llenguatge
Mobiliari urbà al servei de l’escola
Del 9 al 24 de nov - Palma

@PAulaeducacion

#PAulabalears2019

Jornades homologades per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
Col·laboren

Media Partner

