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PROGRAMA

PRESENTACIÓ
Ontinyent forma part de la xarxa d'Universitats Estacionals de la
Universitat de València, un programa impulsat pel Vicerectorat
de Projecció Territorial i Societat amb presència en 20 localitats
valencianes. Enguany presentem la desena edició de la
Universitat de Tardor d'Ontinyent (UTO), fruit de l'estreta
col·laboració entre la Universitat de València, l'Ajuntament
d'Ontinyent, la Diputació de València, Caixa Ontinyent i la
Fundació Universitària Campus Ontinyent.
La UTO constitueix una acció acadèmica més del Campus
d´Ontinyent a la ciutat i la seua comarca, la Vall d’Albaida. La
Universitat de València, fidel al seu compromís amb el territori i
la societat valenciana, impulsa una nova iniciativa lligada a la
formació, la recerca i la transferència del coneixement.
Aquestes jornades volen ser un punt de trobada de docents,
professionals, estudiants i ciutadans d’Ontinyent i el seu entorn
pròxim. Al llarg de distints mòduls formatius, impartits de forma
gratuïta, es realitzaran distintes accions que complementen la
formació acadèmica reglada i la formació al llarg de la vida, que
ofereix el programa del Vicerectorat de Projecció Territorial i
Societat: Unisocietat.
Amb el lema Temps d’aprenentatges, enguany es vol fer
referència a la situació actual on, tot i les dificultats, podem i
devem continuar amb l’apassionant aventura del coneixement.
Enguany, donades les circumstàncies sanitàries, la UTO es
planteja en un format adaptat. Per una banda, les sessions
seran presencials amb un aforament que segueix les mesures
de seguretat de distància social i, per altra, serà possible seguir i
participar en les sessions per videoconferència. Es tracta d’una
oportunitat única de continuar els nostres aprenentatges
mitjançant els documentals “Docufòrum” on de la mà de
professionals qualificats en temes tant diversos com ara: els
paisatges turístics valencians, el consum del cànnabis, la
formació per als majors i l’oportunitat de futur que representa
la Formació Professional; podrem aprendre i comprendre el
món i la situació que estem vivint.

Dilluns 23 de novembre de 2020
16:00-16:30h: Inauguració
- Jorge Rodríguez Gramage. Alcalde d'Ontinyent
- Jorge Hermosilla Pla. Vicerector de Projecció
Territorial i Societat, UV
- José Cantó Doménech. Coordinador de la UTO
- Representant de la Diputació de València
- Representant de Caixa Ontinyent

16:30-17:00h: Documental. Docufòrum:
“Paisatges turístics valencians”

Dimecres 25 de novembre de 2020
16:30-17:00h: Documental. Docufòrum:
“Unisocietat, aprenentatge al llarg
de la vida”
17:00-18:00h: Debat
- Esperanza Navarro Pardo. Departament de
Psicologia Evolutiva i de l'Educació, UV
- María José Tornero Gandía. Estudiant
d'UNISOCIETAT
- Modera: José Cantó Doménech

17:00-18:00h: Debat
- Rosa Pardo Marín. Directora Gral. de Política
Territorial i Paisatge, Conselleria de Política Territorial,
Obres Públiques i Mobilitat, GVA
- Emilio Iranzo García. Director de la Càtedra
de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians.
Dpto. de Geografia, UV
- Modera: José Cantó Doménech

Dijous 26 de novembre de 2020
16:00-16:30h: Cloenda
- José Cantó Doménech. Coordinador de la UTO

16:30-17:00h: Documental. Docufòrum:
“La formació professional: entre el futur i
el present”

Dimarts 24 de novembre de 2020
16:30-17:00h: Documental. Docufòrum:
“Quo vadis, Cannabis?”
17:00-18:00h: Debat
- José Javier Navarro Pérez. Departament de Treball
Social i Serveis Socials, UV
- Paula Soler Torró. Regidora de Serveis Socials i
Acció Comunitària, Ajuntament d'Ontinyent
- Modera: José Cantó Doménech

17:00-18:00h: Debat
- Almudena A. Navas Saurín. Departament
de Didàctica i Organització Escolar, UV
- Javier Cabedo Sanchis. President de la
Confederació d'Empresaris de la Vall
d’Albaida, COEVAL
- Francesc Albero Devesa. Director del IES l’Estació
- Modera: José Cantó Doménech

