A L'ATENCIÓ DE L'AMPA

Benvolguts companys i companyes,
La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General
de Política Educativa, ha organitzat una jornada adreçada a la comunitat educativa que es
realitzarà el pròxim dissabte dia 30 de gener al matí
EDUSIONA'T serà una jornada de participació, convivència i intercanvi d'experiències
pensada per a tota la comunitat educativa: professorat, però també per a pares i mares,
AMPA, associacions, entitats, sindicats, etc.
La jornada tindrà lloc al Palau de les Arts Reina Sofia de València. Hi intervendran com a
ponents:
• César Bona, finalista als premis Global Teacher Prize 15.
• Hilari Garcia, director de l'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València
• Mar Romera, presidenta de l'Associació Pedagògica Francesco Tonucci
A més a més de les conferències, tindrem actuacions musicals i la col·laboració de Botet's
Band. Per altra banda, les entitats educatives (federacions d'AMPA, associacions de
professorat, moviments de renovació pedagògica, sindicats d'educació...) disposaran d'un
espai on compartir el seu treball amb la resta de la comunitat educativa.
Per eixe motiu ens agradaria comptar amb la participació del professorat i de les
associacions de mares i mares. Per això vos proposem una activitat participativa: l'Arbre
dels Desitjos Educatius.
Els pròxims dies vos farem arribar el programa complet, el cartell de la jornada i el
material per a l'activitat l'Arbre dels Desitjos.
Gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració. Esperem que li doneu la màxima difusió
entre els membres de la vostra comunitat educativa.
Ben atentament,

Jaume Fullana Mestre
Director general de Política Educativa

València, 3 de desembre de 2015

A LA ATENCIÓN DEL AMPA

Estimado señor / Estimada señora
La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General
de Política Educativa, ha organizado una jornada dirigida a la comunidad educativa para
el próximo sábado día 30 de enero por la mañana.
EDUSIONA'T será una jornada de participación, convivencia e intercambio de
experiencias pensada para toda la comunidad educativa: profesorado, pero también
padres y madres, AMPA, asociaciones, entidades, sindicatos, etc.
La jornada tendrá lugar el próximo sábado día 30 de enero en el Palau de les Arts Reina
Sofía de València. En ella intervendrán como ponentes:
• César Bona, finalista de los premios Global Teacher Prize 15.
• Hilari Garcia, director de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València
• Mar Romera, presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci
Además de las conferencias, contaremos con actuaciones musicales y la colaboración de
Botet's Band. Por otra parte, las entidades educativas (confederaciones y federaciones de
AMPA, asociaciones de profesorado, movimientos de renovación pedagógica, sindicatos
de educación, etc.), dispondrán de un espacio para compartir su trabajo con el resto de la
comunidad educativa.
De la misma manera nos gustaría contar con la participación del profesorado y de las
asociaciones de madres y padres. Por eso os proponemos una actividad participativa: El
Árbol de los Deseos Educativos
Los próximos días os haremos llegar el programa completo, el cartel de la jornada y el
material para la actividad El Árbol de los Deseos.
Gracias a todos y todas por vuestra colaboración. Esperamos le deis la máxima difusión
posible entre los miembros de vuestra comunidad educativa.
Cordialmente,

Jaume Fullana Mestre
Director general de Política Educativa
València, 3 de desembre de 2015

