PROGRAMA JORNADA:
“Menors i dispositius mòbils: cap a un nou paradigma educatiu”

6 d’octubre de 2014

● 16.00 Acreditacions.
● 16.15 Obertura de la sessió a càrrec del Conseller d’Economia i Competitivitat,
Joaquín García.
1a sessió: Menors i dispositius mòbils: cap a un nou paradigma educatiu
● 16.30 “El concepto de ciudadanía y competencias digitales”. Urko Fernández;
Director de Projectes a PantallasAmigas.
● 17.00 “Internet 3.0 i el concepte d’intimitat”. Antoni Bennàssar; Dr. en Dret Privat,
Universitat de les Illes Balears.
● 17.30 “Actitud digital en el nou paradigma educatiu”. Montserrat Guitert;
Directora de Multimèdia i Comunicació, i de capacitació TIC del Grup de Recerca
en Educació i TIC EduLab de la Universitat Oberta de Catalunya.
● 18.00 Pausa-cafè.

2a sessió: Disposem de les eines i de l’actitud necessàries per a transformar l’educació?

● 18.30 Taula rodona: “Disposem de les eines i de l’actitud necessàries per a
transformar l’educació?”. Comptarà amb la participació d’Urko Fernández
(PantallasAmigas), Antoni Bennàssar (UIB), Montserrat Guitert (UOC), Santos
Urbina (UIB) i Bartomeu Cardell (Servei de Formació Contínua).
Modera: Mercè Morey, Membre del Grup de Recerca Educació i Ciutadania del
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.
● 19:45 Conclusions i fi de la sessió.

13 d’octubre de 2014

3a sessió: Sessió pràctica.
● 16.00 "Menores y smartphones: Problemas y soluciones". Albert Gimeno; Director i
co-fundador de Padres 2.0.
● 16:30 Sessió pràctica. Urko Benito; Enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes de
Padres 2.0.
Taller pràctic sobre com la tecnologia ha portat canvis en la nostra forma de pensar
i de comportar-nos a la Xarxa i fora d’ella.
● 18.00 Pausa-cafè

4a sessió: Experiències a peu d’aula.
● 18.30 "Protecció dels menors a Internet, pautes per un bon ús". Maria Garrido;
Directora de l’Oficina de Defensa dels Drets dels Menors de la Conselleria de
Família i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears.
● 19.00 Experiències a peu d’aula. Rafel Covas. Coordinador del programa Policia
tutor de la Conselleria d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears.
● 19.30 Precs i preguntes.
● 19.45 Cloenda de les jornades.

Participen:

