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QUÈ ENS ESTÀ DEMANANT LA SOCIETAT?  
LA MIRADA DES DE FORA

Eduard Vallory i Subirà,  presentarà les Claus  
de l’estudi REPENSAR L’EDUCACIÓ

DIMARTS, 10 DE MAIG a les 20:00 
a la sala d’actes de l’ESCOLA PIA de SITGES 
(entrada pel c/ Hort Gran)

EDUARD VALLORY, és analista social i gestor del 
canvi centrat en la millora de l’educació. Presi-
dent del Centre UNESCO de Catalunya, patró del 
Barcelona Institute of Science and Technology i 
de l’Institut d’Humanitats de Barcelona i impulsa, 
per encàrrec de la Generalitat de Catalunya,  un 
programa de formació per al desenvolupament 
professional dels mestres. 
Ha estat Visiting Scholar del Departament de So-
ciologia de la New York University, després d’ha-
ver dirigit la Barcelona Graduate School of Eco-
nomics i Research Fellow del Fitzwilliam College 
(University of Cambridge).
Doctor en Ciència Política, Màster en Ciències 
Socials, Diplomat en Alta Direcció d’Empreses i 
Llicenciat en Filosofia i en Periodisme. 
Excap del Gabinet del Conseller d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació de la Generali-
tat amb el conseller Mas-Colell. 

QUÈ ESTEM FENT AVUI A L’ESCOLA?  
LA MIRADA DES DE DINS

Membres de l’equip directiu i de l’equip docent  
presentaran les claus del projecte SUMMEM,  
el projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula.

DIMARTS, 17 DE MAIG a les 20:00 
ESO i BATXILLERAT 
DIMARTS, 31 DE MAIG a les 20:00 
INFANTIL I PRIMÀRIA
a la sala d’actes de l’ESCOLA PIA de SITGES 
(entrada pel c/ Hort Gran)

`

QUÈ ÉS SUMMEM?
CÓM L’ESTEM FENT REALITAT SUMMEM?
PER QUÈ L’ESTEM VIVINT AMB IL·LUSIÓ?

ANNA FORÉS, coautora del llibre NEUROMITES A 
L’EDUCACIÓ. És Doctora en Filosofia i Ciències de 
la Educació. Professora de la UB. Entusiasmada 
per l’educació. 

JESÚS C. GUILLÉN, coautor del llibre NEUROMI-
TES A L’EDUCACIÓ.  Llicenciat en Ciències Físi-
ques per la Universitat de Barcelona. Docent a 
Secundaria de Matemàtiques i Física fins el 2014. 
Autor del blog sobre Neuroeducación ESCUELA 
CON CEREBRO . Ambdos  membres de l’equip 
del postgrau de Neuroeducació de la UB.

CÓM APRENEM?  
LA MIRADA DES DE LA NEUROCIÈNCIA

Anna Forés i Miravalles i en Jesús Guillén,   
explicaran els fonaments de la neurociència  
aplicades a la didàctica i les claus per entendre  
com funciona el nostre cervell quan aprenem.

DIMARTS, 12 D’ABRIL a les 20:00 
a la sala d’actes de l’ESCOLA PIA de SITGES 
(entrada pel c/ Hort Gran)
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Què és ?

És un nou camí, un nou projecte pedagògic que 
ens permet, des de la coherència amb la nostra 
Missió i Valors, seguir donant respostes educatives 
reals als reptes que hauran de viure els infants i els 
joves, en una societat en canvi constant.

Què defineix ?

Aprenentatge interdisciplinari i contextualitzat
Busquem solucions i propostes a problemes o rep-
tes interessants i reals, tot treballant-los global-
ment des de diferents àrees d’aprenentatge. Aju-
dem l’alumnat a buscar-hi respostes i aplicar allò 
que ha après en altres situacions.

Aprenentatge per competències: actituds i habilitats
Preparem els alumnes per entendre millor el món i 
poder-hi actuar de manera útil i pràctica, aprenent 
a usar les eines al seu abast. 

Aprenentage cooperatiu
Fomentem l’aprenentatge cooperatiu per apren-
dre a aprendre, a cooperar, a assumir responsabi-
litats, a ajudar l’altre, a esforçar-se i a treballar en 
equip per aconseguir l’objectiu comú. Garantim el 
progrés de tots i cada un dels alumnes.

Qui fa ?

Les mestres i els mestres de l’Escola Pia de Catalunya 
amb l’assessorament d’especialistes en l’educació i 
amb la implicació dels alumnes i les famílies.

Més informació, propostes i comentaris: 

www.summem.cat
summem@escolapia.cat


