
CICLE DE QUATRE CONVERSES   

FEM ESCOLA – FEM FAMÍLIA 

Per reflexionar des de les aportacions en matèria de  pedagogia, neurociència, 
medicina i psicologia.                                             

Ponents: Paloma Pifarre, David Bueno i  Joana Ferrer i Miquel 

✓ Paloma Pifarré: Doctora en Medicina, Metgessa integra:va, Formadora en 
hàbits de vida saludable, Professora de Fisiologia de la Universitat de Barcelona  
i mare de 4 fills. 

✓ David Bueno: Doctor en Biologia, director de la Càtedra de Neuroeducació UB-
EDU1st i professor i inves:gador de la Secció de Genè:ca Biomèdica, Evolu:va i 
del Desenvolupament de la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria 
professional i acadèmica s'ha centrat en la genè:ca del desenvolupament i la 
neurociència i la seva relació amb els processos d'aprenentatge. Ha estat també 
inves:gador a la Universitat d'Oxford i ha realitzat estades a altres universitats i 
centres de recerca europeus i estatunidencs. Autor de setanta ar:cles cienVfics 
i de vint-i-quatre llibres d'assaig i divulgació.  

✓ Joana Ferrer: Doctora en Ciències de l'educació, Llicenciada en Dret Catedrà:ca 
ensenyament secundari i professora UAB, màster formació inicial professorat i 
màster psicopedagogia. Autora publicacions pedagogia sota el nom de Els 
ma:sos en educació, ButlleV Edu21 Cap de servei d'orientació educa:va de 
2010 a 2018 del Departament Educació. Formació en centres i formadora de 
formadors. 

Per la Cloenda del cicle comptarem amb la Directora de la Fundació Escoles Garbí, la 
Sra. Olga Serra, Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la UB. Va dirigir el 
Servei de Biblioteques Escolars l’Amic de Paper, par:cipant en l’elaboració d’informes, 
ar:cles i estudis, impar:nt classes i organitzant jornades amb professors de la 
Universitat de Biblioteconomia i Documentació. An:ga alumna i mare d’an:cs alumnes 
de l’Escola Garbí Pere Vergés, dirigeix la Fundació Escoles Garbí des del 2002. 



Primera sessió. Dia 22 de novembre de 18.15h -19.45h                                                                                                                       
ACOMPANYAMENT AFECTIU SALUDABLE DELS NENS I 
NENES ALS TEMPS ACTUALS 

Ponent: Paloma Pifarre 
Aquesta xerrada lluny de donar receptes infal·libles pretén fer-nos reflexionar i donar 
eines senzilles per poder estar al costat dels nostres fills i filles a les diferents etapes 
del seu desenvolupament, de forma saludable. 

Actualment hi ha molta informació, modes i teories sobre educació però mares i pares 
seguim tenint molts dubtes. Hem de ser més laxes i dialogant o estem sobre protegint 
als nostres fills i filles? Hi ha una crisi de límits i valors o no n’hi ha per tant? Quina és la 
nostra responsabilitat com a famílies i quina com a escola? Actuem amb seny o 
sobrevivim com podem al dia a dia?  

Segona sessió. Dia 15 de febrer de 18.15h -19.45h                                                                                                                       
COM S’APRÈN I COM APRENEM 

Ponents: David Bueno i Joana Ferrer 
L'escola és sempre una gran oportunitat per a l'aprenentatge. 

Però l'aprenentatge a vegades es resisteix, altres no flueix i a voltes no hi ha les 
condicions que l'afavoreixen. 

Compar:rem què sabem avui, des de la pedagogia, la psicopedagogia i la inves:gació 
neurocienVfica, sobre COM S'APRÈN,  sobre COM APRENEM. Abordarem 3 
interrogants: 

✓ Com es van adquirint les capacitats, les destreses, les ac:tuds i els valors que 
configuren una  ciutadania sòlida del present, i del demà .  

✓ Quines són les claus de l'aprenentatge i com podem fer-hi atenció i fer-nos 
confiança des d'aquests principis avalats per les  ciències de l'educació? 



✓ En quina mesura, la família, contribueix a enfor:r i fer possible la capacitat 
d'aprendre? 

Tercera sessió. Dia 1 de març de 18.15h -19.45h  

FEM EQUIP ESCOLA I FAMÍLIA 

Ponents: David Bueno i Joana Ferrer 
La formació de les persones té molt a veure amb quins han estat els seus equips 
professionals, dins i fora de l'escola. 

Per això proposem abordar la qües:ó cienVfica pedagògica sobre els fonaments dels 
equips sòlids, construïts des de la confiança, la coordinació, I l'avaluació que afavoreixin 
l'èxit en les actuacions. Treball en equip d'escola i treball d'equip entre escola, família i 
comunitat educa:va per contribuir a l'èxit del conjunt de les actuacions. 

Quarta sessió. Dia 15 de març de 18.15h-19.45h                                                                                                                       
COM COMUNIQUEM PER ACOMPANYAR 

Ponents: David Bueno i Joana Ferrer 
Una comunicació fluïda contribueix a l'acompanyament i a la projecció, de l'infant i el 
jove  

Per això la proposta és compar:r la comunicació com a valor, i com a repte a construir 
per afavorir una formació integral que sigui construïda des d'una mirada a quatre 
bandes, personal, social, acadèmica i professional. 

US ESPEREM A TOTS !! 



Socis AFA: Gratuït 

No socis: Primera ponència gratuïta, la resta 25€ 

Convidem a tot l’equip docent 


