Des d’Ajuda en Acció tenim el gran plaer de convidar-vos a un esdeveniment molt especial:

STEAM i equitat educativa: joves amb talent construint el futur

Els EdCamp són encontres educatius que compten amb una metodologia oberta i molt
participativa que ha desenvolupat la Fundació Jaume Bofill, amb la qual col·laboram en aquest
i d’altres projectes.
Fora de les presses del dia a dia, en dissabte, volem dedicar un temps a reflexionar i fer
propostes sobre la motivació dels joves dins el sistema educatiu, el paper de les noves
tecnologies i la igualtat de gènere i d’oportunitats en l’educació.
Dissabte, 26 d’octubre de 9:30 a 17:00 a l’Auditori del Parc BIT. Vegeu plànol adjunt,
juntament amb els principis del moviment EdCamp.
Hi participarem joves i professionals de l’educació provinents de Galícia, Saragossa i Mallorca!!
Més informació i inscripcions al web de l’EdCamp. Amb el suport de Fundació Probitas.

US HI ESPERAM!!!

Amb el suport econòmic de:

I el suport metodològic de:

STEAM i equitat educativa: joves amb talent construint el futur
En aquesta trobada, professionals de l'educació vinguts de Galícia, Aragó i Mallorca, juntament
amb joves participants del projecte labs4opps dels tres territoris, debatrem sobre com millorar
el sistema educatiu utilitzant les noves tecnologies i impulsar el protagonisme de les al·lotes en
aquest àmbit. Escoltar la veu dels joves és de gran importància per entendre les aspiracions que
tenen, quines dificultats experimenten i què proposen per millorar l'educació i el seu futur.
Dissabte 26 d'octubre de 2019
09.30-10.00: Acreditacions i rebuda participants
10.00-10.30: Benvinguda participants i dinàmiques d'inici
10.30-11.30: Taules debat 1
11.30-12.00: Cafè i networking
12.00-13.00: Taules debat 2
13:00-14.00: Taules debat 3
14.00-15.15: Espai de dinar i networking
15.15-16.15: Taules debat 4
16.15-17.00: Conclusions i cloenda
Lloc
Auditorium ParcBit, Centre Empresarial, Palma, Illes Balears, Espanya STEAM i equitat
educativa (Mallorca)
Aparcament
ParcBIT compta amb 1.266 places d'aparcament gratuït situades en el perímetre del recinte,
d'acord amb la política de reducció de l'ús de l'automòbil a l'interior del Parc, només es permet
l'accés als vehicles de transport de mercaderies, transport públic i persones amb mobilitat
reduïda.
Àpats
S'oferirà un servei de catering per a la pausa del cafè i el dinar
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