Cornellà de Llobregat, 18 de març de 2017
Benvolgut/da:
Sota el títol Escoles de Segona Oportunitat a Espanya. Un model innovador, la Fundació El
Llindar ha impulsat, juntament amb la Red Española de Escuelas de 2ª Oportunidad i amb la
col·laboració del Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, la realització d’una sèrie de seminaris
de reflexió al voltant d’una proposta educativa d’oportunitat. El repte ha estat plantejar noves
propostes metodològiques per afrontar l’abandonament escolar i l’atur d’adolescents i joves
que, sense formació ni/o ocupació, estan deslligats de la societat i de la vida mateixa.
Durant aquests mesos, experts del món educatiu, social, econòmic, universitari, de
l’administració pública i els propis joves han plantejat i reflexionat al voltant dels principals eixos
que s’haurien d’abordar i de quina manera. Entre ells, la justificació i traducció en una proposta
d’Escola de Segona Oportunitat, els elements metodològics clau, el seu reconeixement i l’encaix
administratiu, les aliances i la relació amb les empreses, així com el paper que ha de jugar la
digitalització.
Ha estat un procés obert i col·lectiu de producció de coneixement que volem compartir. Ho
farem en una sessió oberta que hem anomenat:
E2O. Una mirada singular a favor de l’equitat educativa
Dibuixem nous eixos de treball en favor dels adolescents i els joves.
Durant tot el matí ens agradaria transmetre les idees principals treballades, però sobretot
apuntar els eixos de futur i incorporar una visió internacional. La conferència comptarà amb la
participació d'algunes de les persones que han acompanyat tot el procés, incloent els propis
joves, així com altres experts que ajudaran a dibuixar el futur.
La conferència tindrà lloc el proper dimecres 26 d’abril de 10h a 14h al Palau Macaya de
Barcelona. Posteriorment s’ha organitzat un espai de networking i un dinar a peu dret. L’acte és
gratuït i està obert a tothom, però té places limitades. Per això, agrairem que us pugueu
inscriure a través d’aquest enllaç. Si per qualsevol raó no et pots inscriure, notifica’ns-ho i ho
mirarem de gestionar nosaltres.
Espero que la proposta t’engresqui i t’animi a deixar les urgències del dia a dia durant unes
hores per pensar en nous abordatges singulars en favor de l’equitat educativa.
Aprofito l’ocasió per enviar-te una salutació ben cordial i una abraçada,

Begonya Gasch Yagüe
Directora General d’El Llindar
Organitza:

Conjuntament amb:

“Escoles de Segona Oportunitat. Un model innovador”
“Abordatges singulars per a l’equitat educativa”
Procés de reflexió, 3 seminaris i una conferencia
co-organitzat per la Fundació El Llindar i l'Associació Espanyola de E2O
Setembre 2016- Abril 2017

E2O. UNA MIRADA SINGULAR A FAVOR DE L'EQUITAT
EDUCATIVA
“Dibuixem nous eixos de treball
en favor dels adolescents i els joves”
26 d’abril de 2017
Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona)
Inscripció prèvia obligatòria - Número limitat de participants

10h00 – 10h15:

Benvinguda.
Begonya Gasch, Directora General de la Fundació El Llindar.
Hamza El Ghoufairi, Vocalia-sectorial Jove de la Xarxa Espanyola d’E2O.

10h15 – 11h00:

Presentació dels eixos de treball.
Aina Tarabini, Professora agregada de Sociologia (UAB).
Francisco Estellés. Director General de Salesians Sant Jordi.
Sara Cáceres i Piero Puente, Joves d’E2O que han participat dels seminaris.

11h00 – 12h00:

Taula rodona: “Des de la responsabilitat política: i ara què?”
Antoni Llobet, Secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat de
Catalunya.
Rafael Homet, Diputat delegat d'Educació de la Diputació de Barcelona.
Miquel Àngel Essomba, Comissionat d'Educació i Universitats de
l'Ajuntament de Barcelona.
Moderació: Jordi Collet. Professor titular de Sociologia de l'educació (U.Vic).

12h00 – 12h30 :

Pausa cafè

12h30 – 13h30:

Perspectiva internacional i col·laboració entre França i Espanya.
José María Usón, President de la Xarxa Espanyola d’E2O.
Marc Martin, Director E2O de Toulouse, i representant de la Xarxa Francesa
d’E2O.
Representant d’una E2O francesa.
Representant d’una E2O espanyola.
Moderació: Guillaume Thureau, Coordinador de la Xarxa Espanyola d’E2O.

13h30 – 13h45:

Organitza:

Clausura i perspectives finals
Josep Ollé Pous, Director del Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa”.
Begonya Gasch Yagüe, Directora General de la Fundació El Llindar.
Conjuntament amb:
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