
ESCOLA DE PARES I MARES OCTUBRE - DESEMBRE 18

TAULA REDONA: LA IMPORTÀNCIA DE L’EDUCACIÓ NO FORMAL: 
extraescolars, juniors, scouts,...    
·Adreçat a famílies, alumnat, professorat i públic en general.

·A càrrec de: Gonzalo Martí. Mestre de primària amb gran vinculació en el món de l’educació no formal. 

·Representants dels moviments juvenils, scouts i juniors de la ciutat: 

 Mª Carmen Revert Sendra, de Scouts Mafeking 167 Ontinyent. 

 José Enrique Enguix Casanova, de Juniors Sant Josep.

 Mireia Llin Alonso, de Juniors Sant Carles.

 David Ferri Revert, de Juniors Sant Rafel .

 Óscar Micó, de Moviment Juvenil de Santa Maria. 

·Data: 27 de Novembre de 2018 ·Lloc: Campus d’ Ontinyent de la Universitat de València ·Hora: 19:00 h

Ressenya: Aquesta taula redona s’emmarca dintre de les activitats d’ Ontinyent Ciutat Educadora. Amb aquesta xerrada es 
vol fer èmfasi en la importància de l’educació no formal en la formació dels nostres fills i filles. Les escoles d’estiu, els cam-
paments, els clubs esportius, els moviments juvenils... són activitats en les que els nostres xiquets i xiquetes poden impreg-
nar-se de valors, actituds, experiències que enriqueixen el seu funcionament i creixement com a membres de la ciutadania, 
complementant la seua formació.

Us esperem!!

TAULA REDONA “CAPACITATS DIFERENTS, POSSIBILITATS INFINITES” 
·Adreçat a famílies, professorat, professionals de pedagogia, psicologia i orientació educativa, 

  i públic en general.

·A càrrec de: 

 Mª José Gómez Corell. Psicòloga. Diploma Superior en Pedagogies de les Diferències. 

 Orientadora Educativa en la Comunitat Valenciana.

 Sara Ureña Eiras. Mestra de primària i PT en IES l´Estació. 

 Laura Cebrian. Mare d’una persona amb diversitat funcional.

 Juan Cambra. Pare d’una persona amb diversitat funcional.

 Maribel García. Mare d’una persona sense diversitat funcional.

 Susana Soler Peralta. Psicòloga responsable de l’àrea d’infància Projecte Trèvol.

 Cristina Bolinches. Tècnica àrea d’infància Projecte Trèvol. Educadora Social i Especialista en   

 Atenció  Primerenca. 

·Data: 30 d’Octubre de 2018 ·Lloc: Sala Gomis (Recinte Firal) ·Hora: 19:00 h

Ressenya: La taula redona estarà conformada en dues parts: en la primera Mª José Gómez Corell ens parlarà dels 
beneficis de les metodologies inclusives en l’escola ordinària. En la segona part els diferents membres de la taula re-
dona exemplificaran amb experiències reals els beneficis que aporta l’educació inclusiva.

Apropeu-se per conéixer altres realitats!!!


