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Grups:
PENSA-Jove als instituts [3]

[4]
Amplia mapa [4]
Dades: Dimarts, Gener 31, 2012 - 10:00 - 14:00
Adreça: Pavelló Mestral. Recinte Maternitat Travessera de Les Corts, 131-159. 08028 Barcelona
Població: 08028 Barcelona
Mostra mapa: Mostra mapa intentant obtenir les coordinades des dels camps adreça i ciutat.
Públic al qual s'adreça: Dinamitzadors PIDCES, informadors juvenils, dinamitzadors juvenils, a qui li pugui
interessar...
"Vet aquí que una vegada varen enviar un llop a l'escola perquè aprengués a llegir. El professor va
començar per demanar-li que repetís, darrera d'ell, les primeres lletres de l'alfabet:
- A, Be, Ce..
Però el llop sempre responia:
- Xai, ovella, cabrit...
I és que aquelles criatures de carn i ossos vivien en el seu pensament i no se les podia treure del cap”
Així comença el llibre “La educación como industria del deseo” de Joan Ferrés, mostrant-nos que l’educació és,
en primer lloc, un acte de comunicació i, en segon, que la comunicació és fa molt difícil, per no dir impossible,
quan les persones tenen interessos contraposats.
Aquesta i altres reflexions sobre la comunicació amb els joves obriran la sessió de formació prevista per al proper
dia 31 de gener, de 10 a 14 h, amb el títol “La comunicació amb els joves: del face to face al Facebook”
El programa de la sessió és el següent:
10 a 11:30 h.

La lluita contra el “iamiké”. Comunicació, emoció i ed
Per Joan Ferrés. Especialista en comunicació audiovisua
educació. Professor de la Universitat Pompeu Fabra

Oficina del Pla Jove. Recinte Mundet - Edifici Migjorn, 4a planta. 08035 Barcelona. T. 934 022 556
Page 1 of 2

Formació: "La comunicació amb els joves: del face to face al Facebook"
Publicat a Tag #joventut (http://joventut.diba.cat)
11:30 a 12 h:

Descans

12 a 12:30 h:

Bones pràctiques. Comunicar amb emoció

12:30 a 14 h

Les TIC 2.0 en participació i dinamització juvenil. Man
Community Manager. Per Laura Quinto. Tècnica de com
Ha estat responsable de comunicació del Pla Jove i com
manager en l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Postgrad
comunicació i gestió cultural.

Dimarts, 31 de gener de 2012
De 10 a 14 h
Pavelló Mestral. Recinte Maternitat. Travessera de Les Corts, 131-159. 08028 Barcelona
Informació i inscripcions [5]

[4]
Amplia mapa [4]

[6]
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