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Dijous, dia 10 d’abril

16-16.15 h. Recepció i recollida del material.

16.15-17 h. Presentació de les jornades a càrrec de Jacqueline Cardell,
presidenta de la Sectorial d’Ensenyament.
Conferència inaugural «La cooperació com a metodologia d’aprenentatge»
a càrrec de la Dra. Maria Dolors Forteza Forteza, degana de la Facultat
d’Educació de la UIB.

17-17.45 h. «El futur del cooperativisme». Maria Josep Muñoz Quintana,
presidenta de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

17.45-18 h. Descans

18-18.45 h. «Les noves tecnologies a les cooperatives d’ensenyament»,
Infocoop, ponència a càrrec de Jerònia Muñoz i Jaume Obrador, Es
Lledoner (Felanitx).

18.45-19.30 h. «40 anys de gestió cooperativa», ponència a càrrec
de Joan Riutord. CIDE.

Divendres, dia 11 d’abril

9.30-10.30 h. Taula rodona, «La participació de les associacions de
pares i mares a les escoles cooperatives».
Moderadora: Catalina Isabel de la Fuente. COBADEC, Aula Balear.

10.30-11 h. «L’escola oberta per a totes i tots: una llarga trajectòria»,
comunicació a càrrec de Kico López i equip de suport d’Es Liceu.

11-11.30 h. Descans berenar servit per la Cooperativa Agroalimentària
de Mallorca.

11.30-13 h. «La viabilitat econòmica de les cooperatives», presentació
i debat a càrrec de Pere Albertí, economista, i Jordi Marí de la Torre,
economista de FETS, organització ètica i solidària.

16-16.30 h. «30 anys en defensa de la llengua catalana a l’escola»,
ponència a càrrec d’Isabel Busquets Hidalgo. Mata de Jonc.

16.30-17 h. «Un model d’integració dels nouvinguts», ponència a
càrrec de Josep Amengual. Gorg Blau.

17-17.45 h. «Claus de la incidència del model cooperatiu a
l’ensenyament de Múrcia», conferència a càrrec de Juan Antonio
Pedreño Frutos, president d’Unió de Cooperatives de Múrcia.

17.45-18.00 h. Descans.

18.00-18.30 h. Presentació dels trets d’identitat de les cooperatives
d’ensenyament de les Illes Balears, a càrrec d’Enric Pozo, president
de la Unió de les Cooperatives de Treball de les Illes Balears.

18.30-19 h. Cloenda. Berenar servit per Dolç Per Tu, s. coop.

HORARI: el dijous de les 16 a les 19.30 hores, i el divendres de les 9.30
a les 13 hores i de les 16 a les 19 hores.

DURADA: 10 hores.

LLOC: Universitat de les Illes Balears. Edifici Sa Riera. Sala d’actes. C/
de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.

DATES D’INSCRIPCIÓ: fins al 4 d’abril de 2008.

MATRÍCULA: per formalitzar la matrícula caldrà:

1. Informar-se telefònicament que hi ha places al curs

2. Formalitzar el pagament:
- efectuant l’ingrés de 25 euros al compte corrent de Sa Nostra 2051-

0151-61-1007257438 a nom del curs i de la persona interessada i
presentant dos resguards als serveis administratius o

- pagant directament als serveis administratius de l’edifici Sa Riera
mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

3. Emplenar el full d’inscripció i lliurar una fotocòpia del document d’identitat
i de la titulació (sols la primera vegada que us matriculeu a un curs de
Formació Permanent del Professorat).

Si el curs no té el nombre mínim de matriculats, es podrà anul·lar fins a
72 hores abans que comenci.

SERVEIS ADMINISTRATIUS DE L’EDIFICI SA RIERA
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dimarts i dijous de 16 a 19 h
Tel.: 971 17 31 32 / 24 10. Telefax: 971 17 24 35


