
SEMINARIS I TALLERS

1. La vida en el centre: moviments, obertures, críti- 
ques i subversions des d’una perspectiva feminis- 
ta de la relació educativa.  Clara Arbiol González. 

 La proposta d’aquest taller-seminari és conformar un es-
pai de pensament al voltant de la relació educativa. Obrir 
una reflexió feminista al voltant de les pràctiques edu-
catives que creem i sostenim. Volem partir de la nostra 
experiència i posar-la en relació amb les aportacions de 
l’economia feminista, de la perspectiva de les cures i de la 
crítica al neoliberalisme patriarcal. Poder conformar un 
lloc d’enunciació encarnat, sostingut des del que proble-
matitzar les dinàmiques que vivim i pensar d’altres que 
reconeguen la vulnerabilitat i la fragilitat com a dimensi-
ons constitutives de la vida humana.

2. Educació permanent i Formació de persones 
adultes: perspectives de transformació presen-
tes i futures. Paula Guimarães. 

 En aquest taller se abordaran les concepcions d’educació 
permanent i aprenentatge al llarg de la vida en les políti-
ques implementades per la UNESCO i la Unió Europea. 
Aquestes polítiques públiques susciten i/o destaquen la 
progressiva valorització de l’aprenentatge al llarg de la 
vida entès com una estratègia de desenvolupament eco-
nòmic i de gestió de recursos humans, en paral·lel amb la 
progressiva absència de sentits que remeten a polítiques 
públiques d’educació de persones adultes de caràcter de-
mocràtic i emancipatori.

3. Educació comunitària en les pràctiques de la 
FPA: societat, entorns, acollida i transformació. 
Isa Redaño Andrés. 

 Aquest seminari consistirà en definir les bases i aprofun-
dir  en una educació contínua propera, popular i de qua-
litat que esdevinga en una veritable educació comunitària 
com eina de canvi i transformació social i que per això 
és necessària una educació en i per a la democràcia, l’aco-
llida, la participació i la transformació.

4. Formació de persones adultes: subjectes en pro-
cés, processos en acció-transformació comunità-
ria i contextos d’aprenentatge. Almudena Navas. 

 En aquest taller pensarem al voltant de la distància entre 
allò individual i allò subjectiu, per tal d’entendre quina 
part d’allò estructural (classe social, gènere, raça/ètnia, 
capacitats i coneixements altres) forma part de nosaltres i 
quina part podem canviar per tal de transformar la comu-
nitat què ens envolta. Partirem d’una idea de construcció 
d’allò comú i tractarem d’arribar als processos que fan 
possible l’acció-transformació comunitària.

TALLERS DE DINAMITZACIÓ  EDUCATIVA I CULTURAL

1. Cinema i educació 
 És una iniciativa i amb aquest taller volem establir relaci-

ons fructíferes entre el cinema i la formació de persones 
adultes mitjançant l’aprofundiment en el coneixement 
crític de la comunicació audiovisual, les seues relacions 
amb l’emancipació...

 ENCARA SOM VIUS. Aproximació a l’obra de Jo-
aquim Franch

 Juli Suàrez i Sebas Parra, La Guerrilla Comunica-
cional

2. Fòrum d’experiències: 
• Martinet solidari, un projecte d’educació comu-

nitària. Isa Redaño Andrés, Martinet solidari, Barce-
lona

• Projecte ARA. Leo Marco Dolz, Consorci Alt Palàn-
cia, Castelló

• Aula ciutadana. Nicolas Marco, CPFPA Alts del 
Mercat, Llíria, València

Creuant les fronteres educatives.
Transformant la formació de persones adultes, 

canviant la societat, mudant nosaltres
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INSCRIPCIONS
Fins el 25 de juny
per correu electrònic: tarepa.pv@gmail.com

LES ACTIVITATS ES REALITZARAN AL 
CENTRE PÚBLIC MUNICIPAL DE FORMACIÓ 
DE PERSONES ADULTES D’ALMUSSAFES
C/ Salvador Botella s/n · Almussafes

Dimecres 1 de juliol

9:30 a 11:30  Seminaris

11:30 a 12 Descans

12 a 14 Seminaris

14 a 15:30 Dinar

15:30 a 18 Cinema i educació

18:30 a 20 Cinema i educació

21  Sopar

Dijous 2 de juliol

9 a 11:30 Seminaris 

11:30 a 12 Descans

12 a 14 Seminaris

14 a 15:30 Dinar

15:30 a 18 Fòrum d’experiències: presentacions

18:30 a 20 Fòrum d’experiències: debat

21  Sopar

Divendres 3 de juliol

9 a 11 Seminaris

11 a 11:30 Descans

11:30 a 13 Conclusions 

13 a 14 Cloenda i entrega de certificacions

SEMINARIS

1. La vida en el centre: moviments, obertures, crítiques i 
subversions des d’una perspectiva feminista de la rela-
ció educativa. 

 Clara Arbiol, Universitat de València 

2. Educació permanent i Formació de persones adultes: 
perspectives de transformació presentes i futures.

 Paula Guimaraes, Universitat de Lisboa  

3. Educació comunitària en les pràctiques de la FPA: socie-
tat, entorns, acollida i transformació.

 Isa Redaño, Martinet Solidari i IPF

4. Formació de persones adultes: subjectes en procés, pro-
cessos en acció-transformació comunitària i contextos 
d’aprenentatge. 

 Almudena Navas, Universitat de València

TALLERS DE DINAMITZACIÓ EDUCATIVA I CULTURAL

1. Cinema i Educació: 
 ENCARA SOM VIUS. Aproximació a l’obra 
 de Joaquim Franch

Juli Suàrez i Sebas Parra (La Guerrilla Comunicacional)

2. Fòrum d’experiències:  
2.1. Martinet solidari, un projecte d’educació comuni-

tària, Isa Redaño, Martinet Solidari, Barcelona
2.2. Projecte ARA, Leonor Marco, Consorci Alt Palància, 

Castelló
2.3. Aula Ciutadana, Nicolás Marco, CPFPA Alt dels Mercat, 

Llíria
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