


NOTA DE PREMSA  

II JORNADA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS: PARTICIPACIÓ I 

IGUALTAT D’OPORTUNITATS A L’ESCOLA PÚBLICA 

El proper dijous 5 de març de 2015 la Nau Centre Cultural de la Universitat de València acollirà 

la  II  Jornada  d’Organització  de  Centres  Educatius,  que  enguany  girarà  al  voltant  de  la 

“participació i igualtat d’oportunitats a l’escola pública”.  La Jornada, que està organitzada per 

professorat d’Organització de Centres Educatius del Departament de Didàctica  i Organització 

Escolar de  la Universitat de València  i el Fòrum Europeu d’Administradors de  l’Educació del 

País  Valencià,  en  col∙laboració  amb  el  Vicerectorat  de  Polítiques  de  Formació  i  Qualitat 

Educativa  de  la  Universitat  de  València,  s’adreça  a  estudiants  de  Magisteri,  Pedagogia, 

Educació  Social  i Màsters  i Doctorats en  Educació,  a  famílies, professorat  i professionals de 

l’educació i a la comunitat educativa en general.  

A  la  Jornada es desenvoluparà una  taula  rodona en  relació a com avançar cap a una escola 

pública  participativa  i  generadora  d’igualtat  d’oportunitats.  Moderada  per  Ramón  López 

(Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València), tindrà 

la  participació  de  Santiago  Estañán  (President  del  Fòrum  Europeu  d’Administradors  de 

l’Educació  d’Espanya),  Mª  Ángeles  Llorente  (Federació  de  Moviments  de  Renovació 

Pedagògica del País Valencià)  i Eva Grimaltos  (Presidenta de  la  Federació d’Associacions de 

Pares i Mares d’Alumnes de la província de València FAPA‐València).  

D’altra  banda,  a  la  Jornada  també  es  presentarà  el  darrer Monogràfic  de  la  Revista  OGE 

(Organización  y Gestión  Educativa) que ha  tractat  sobre  els  temes de participació  i  igualtat 

d’oportunitats  i ha estat coordinada pels professors Ángel San Martín  i  José Luís Muñoz del 

Departament de Didàctica  i Organització Escolar de  la Universitat de València. Els professors 

San Martín  i Muñoz presentaran el Monogràfic acompanyats de Teresa Caballer  (Presidenta 

del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació del País Valencià).   

Lloc: Sales de Seminaris (3a planta) de La Nau Centre Cultural de la Universitat de València (Carrer de la 

Universitat, 2 –València‐).  

Horari: 19h a 21h. (entrada lliure, aforament limitat a la capacitat de la sala). 

 



II Jornada d’Organització de Centres Educatius 

Participació i igualtat d’oportunitats a l’escola pública 

 

19h a 19.30h. Revista OGE. Presentació del Monogràfic: “Participació i igualtat d’oportunitats”.  

o Teresa  Caballer  (Presidenta  Fòrum  Europeu  d’Administradors  de  l’Educació  del  País 

Valencià FEAE‐PV). 

 Contingut  de  la  intervenció:  Què  és  el  FEAE‐PV?,  Quines  activitats 

desenvolupa  el  FEAE‐PV,  sentit  de  la  Revista  OGE,  relació  FEAE‐PV  i 

universitat, etc. 

 

o Ángel San Martín (professor del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la 

Universitat de València i Coordinador del Monogràfic). 

 Contingut  de  la  intervenció:  la  importància  de  la  participació  i  la  igualtat 

d’oportunitats  per  a millorar  l’escola  pública  i  la  societat,  per  què  aquest 

tema per al monogràfic de la Revista OGE, etc. 

 

o José Luís Muñoz (professor del Departament de Didàctica  i Organització Escolar de  la 

Universitat de València i Coordinador del Monogràfic). 

 Contingut de  la  intervenció: presentar  i destacar breument el  contingut del 

monogràfic  de  la  Revista  OGE  (articles  principals,  recerca,  bona  pràctica, 

entrevista,...). 

 

19.30h  a  21h.  Taula  Rodona:  “Com  avancem  cap  a  una  escola  pública  participativa  i  generadora 

d’igualtat d’oportunitats?”. 

o Presenta  i modera:  Ramón  López  (Vicerector  de  Polítiques  de  Formació  i  Qualitat 

Educativa de la Universitat de València). 

 

 Santiago  Estañán  (President  del  Fórum  Europeo  de  Administradores  de  la 

Educación de España). 

 Contingut  de  la  intervenció:  sentit,  necessitat  e  importància  de  la 

participació a l’escola pública, equitat i inclusió (de 10 a 15 minuts). 

 

 Mª Ángeles Llorente (Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del 

País Valencià).  

 Contingut  de  la  intervenció:  Què  ha  representat  la  renovació 

pedagògica al País Valencià i com, des dels moviments de renovació 

pedagògica,  es  tracta  i  considera  la  participació  i  la  igualtat 

d’oportunitats a l’escola pública (de 10 a 15 minuts). 

 

 Eva Grimaltos  (Presidenta  de  la  Federació  d’Associacions  de  Pares  i Mares 

d’Alumnes de la Província de València FAPA‐València).  

 Contingut de  la  intervenció: el paper  i el rol de  les mares  i els pares 

davant  l’educació,  les seves  implicacions a  l’escola  i  les seves  lluites 

per  una  escola  pública  equitativa  i  garant  de  la  igualtat 

d’oportunitats (de 10 a 15 minuts). 

 

o Torn obert de paraules al públic i debat (30 minuts) 



 

Data: Dijous 5 de març de 2015. 

Lloc: La Nau Centre Cultural de  la Universitat de València (Carrer de  la Universitat, 2 –València‐). Sales 

de Seminaris (3a planta). 

Horari i aforament: 19h a 21h. Entrada lliure, aforament limitat a la capacitat de la sala. 

Adreçat a:  

 Estudiants de Magisteri, Pedagogia, Educació Social i Màster i Doctorat en Educació. 

 Famílies, professorat i professionals de l’educació. 

 Comunitat educativa en general. 

 Socis i sòcies del FEAE‐PV. 

Organitzen:  

 Professorat  d’Organització  de  Centres  Educatius  del  Departament  de  Didàctica  i 

Organització Escolar de la Universitat de València. 

 FEAE‐PV. 

 FEAE. 

Col∙labora: Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València. 
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