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Una acció formativa específica per a regidors i regidores
d'educació [2] de la província de Barcelona treballarà els diferents reptes de l'educació local, la participació dels
ens locals en el desenvolupament del Servei d'Educació de Catalunya, l'èxit educatiu i la reducció de
l'abandonament escolar prematur.
El curs tindrà lloc els dies 6, 13, 19 i 27 d'abril de 2016 a Barcelona. Inscripció oberta.
Les dades bàsiques del curs són:

Dates: 6, 13, 19 i 27 d'abril de 2016
Horari: 16-20h
Lloc: Edifici del Vagó. Recinte Escola Industrial. c/Urgell, 187. Barcelona
El continguts generals i el professorat són els següents:
Mòdul 1: El context i els reptes de l'educació local
Mòdul 2: L'acció responsable dels governs locals en el desenvolupament del Servei d'Educació de Catalunya
Mòdul 3: Èxit educatiu
Mòdul 4: La reducció de l'abandonament escolar prematur
Pots trobar més informació sobre els continguts de cada mòdul al nostre web [3]
Per impartir aquestes sessions comptarem amb ponents de reconegut prestigi com:
Joan Manuel del Pozo, professor de filosofia i Síndic de la UdG.
Eva Izquierdo, experta en legislació en la funció pública i dret educatiu.
Xavier Bonal, professor de sociologia de la UAB
Enric Saurí, doctor en sociologia de la UAB
Jordi Collet, professor de Sociologia de l'Educació de la UVic
Màrius Martínez, professor d'orientació professional de la UAB
Lluís Monfort, tècnic de la UPC i 2n Tinent d'Alcalde de St. Just Desvern.
Per fer la inscripció només cal que ens enviïs un email a o.pe.educacio@diba.cat [4] amb el teu nom, càrrec i
ajuntament sol·licitant fer aquesta formació.
Per qualsevol dubte o qüestió podeu contactar amb el referent de formació de la nostra Gerència Lluís Baixeras
(baixerasbl@diba.cat [5]; 93.404.92.26).
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