
 JORNADA
D’EDUCACIó

INTERCULTURAL: 
una eina de 

transformació

 Lleida 14,16 i 17 d'octubre

Lloc:    Sala Maria Rubies
Facultat de Ciències de l’Educació

Campus Cappont de la 
Universitat de Lleida

Organitza:

Col.labora:

En l’actualitat viure la diversitat existent és un di-
lema i de vegades genera conflictes dins l’escola, 
dins la universitat i en espais de la vida quotidia-
na.

Se’ns plantegen molts dubtes, alguns els fem 
visibles i d’altres no, tot i que existeixen: La inter-
culturalitat produeix transformació? Es respecta 
el dret a la diferència? Les diferents formes de fer 
i viure es treballen en l’àmbit escolar? Les insti-
tucions educatives estàn pensades per atendre 
a totes les persones? Les universitats treballen 
la interculturalitat? Els infants, joves i adults són 
autònoms creant les seves pròpies idees?

EMPREMTES Grup Cívico Cultural 
organitza la Jornada d’educació intercultural: una 
eina de transformació per tal de plantejar respos-
tes a aquestes preguntes. 
En aquesta jornada es donaran a conèixer 
models d’educació intercultural que han 
funcionat en l’amazonia d’ Equador, Perú i Brasil 
amb població indígena, a través de la cooperació 
internacional. A més es crearan espais de debat 
per reflexionar sobre l’educació intercultural en el 
s. XXI.

Grup Cívico Cultural 
d’ALCARRÀS



INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

INSCRIPCIÓ GRATUïTA

Enviar el correu d’inscripció al E-mail: 
jornada.empremtes@gmail.com 

Indicant:

 - NOM i COGNOMS dels participant. 
 - Dies d’assistència.
 - Taller en el que participarà.

LLOC DE CEL.LEBRACIÓ

Sala Maria Rubies
Facultat de Ciències de l’Educació

Campus Cappont de la 
Universitat de Lleida.

Avda. de l’Estudi General 4 

25001 Lleida

EMPREMTES 
Grup Civico Cultural 

d’Alcarràs
T.: 630.88.35.70    T.: 669.79.39.17

  

DIVENDRES 16 
  8:30 Recepció dels assistents i entrega de la 
  documentació.
  9:00 Presentació de la Jornada.

  9:15 Taula Rodona:
  “El perquè de l’educació superior a l’amazonia amb
  cooperació internacional” 
  Fernando Dantas - Professor de la Universidad del Estado
  del Amazonas, Brasil.  
  Poble indígena de Sarayaku, Equador.
  Lucy Trapnell - Docent de la Universidad Nacional Mayor
  de San Marcos i de la ARPI-SC, Perú.

  10:15 Vivències i experièmcies personals sobre la 
  formació de formadors.
  Hilda Santi - Ex presidenta de Sarayaku i de la OPIP.

  11:00 Pausa Cafè.

  11:30 Taula Rodona:
  “Què s’ha fet a l’amazonia en termes d’educació superior”. 
  - Fernando Dantas
  - Pueblo indígena de Sarayaku
  - Lucy Trapnell

  12:45 Grups de reflexió - tallers: 
  LA INTERCULTURALIDAD A CASA NOSTRA.
  TALLER A: Què es fa i com es treballa en les diferents
  institucions educatives?
                - Carme Moncasí, Coordinadora del ELIC, ST
                 de Educación de Lleida.
  TALLER B: Respostes a la Interculturalitat existent. 
                 - Juan Gómez, pedagog del col.lectiu Amani.

  14:00 Dinar.

  16:00 Posada en comú “La interculturalitat a casa
  nostra”. 
  - Carme Moncasí.
  - Juan Gómez.

  16:30 Taula Rodona:
  EL RESPECTE: Diferents formes de vida, 
  diferents formes de treballar en educació.
  - Fernando Dantas
  - Poble indígena de Sarayaku
  - Lucy Trapnell

  18:00 Pausa Cafè.

  18:30 L’ educación intercultural al s. XXI.
  - Jaume del Campo,  professor de la Facultat de 
  Pedagogia de la Universitat de Barcelona i membre
  del (GREDI).

DIMECRES 14

  19:00 Conferència Inaugural
  Formes de vida i aprenentatge. L’Educació a Occident i 
l’Educació en un poble indígena.
   - Rebeca Gualinga - sàvia indígena,docent del Yachay.
   - Jesús Salinas - Mestre i educador social.

DISSABTE 17

  9:00- PROJECTE YACHAY: Una Educació
  superior respectant la pròpia cultura.

  Montse Vela, Hilda Santi, Rebeca Gualinga.

  11:00 Conclusions i Reflexions:
  Educación Intercultural una eina de transformació.
   - EMPREMTES

  11:30 Cloenda de la jornada.

  ALTRES ACTIVITATS
  La Jornada es realitza en el marc del Solidarium
  2009. Des del dijous 15 al diumenge 18 d’Octubre.


