
Curso
Dimarts Isonomia enceta el debat sobre la interculturalitat I la coeducació al seu curs dèstiu

Areas: Ciencias de la Educación

Fecha: del 15/07/2008 al 17/07/2008
Lugar: Llotja del Cànem, seu de la Universitat Jaume I ( Universitat Jaume I )

Descripción
Els propers dies 15, 16 i 17 de juliol de 2008, la Fundació Isonomía de la Universitat Jaume I realitzarà, com ja és habitual, el seu curs
d’estiu, aquest any vinculant el tema de la interculturalitat amb l’educació i el gènere. Dins els cursos d’estiu de l’UJI aquesta entitat és el
tercer esdeveniment d’aquest tipus que organitza amb la finalitat de crear un espai ferm de debat i reflexió al voltant de les diferents
variables involucrades en la correcta implantació dels programes coeducatius. “INTERCULTURALITAT, GÈNERE I COEDUCACIÓ”, és el
títol del curs, de 30 hores de durada, que es desenvoluparà a la Llotja del Cànem, seu de la Universitat Jaume I a la ciutat, amb l’objectiu
principal d’afavorir un currículum interdisciplinari que aporte experiències interculturals i de gènere a l’alumnat i processos democràtics de
transformació de les desigualtats socials de gènere des de la ciutadania participativa i deliberativa. El programa del curs inclou veus i
col·lectius de renom que treballen des d’aquest posicionament a nivell de tot l’estat i permetrà compartir experiències, investigacions i
resultats  assolits  a  través de la  posada en funcionament  de projectes  innovadors  i  pioners  en  aquest  camp.  Amb aquesta  activitat
formativa,  plantejada  amb  una  metodologia  altament  participativa  (conferències,  taules  rodones,  espais  de  reflexió,  tallers  pràctics)
s’espera propiciar reflexions i debats enriquidors al voltant de la temàtica tractada. Les places del curs s’han cobert amb 50 persones i ha
quedat alumnat interessat en llistat d’espera. L’audiència inclou estudiantat universitari, professorat de tots els nivells, membres de les
AMPES, personal tècnic i polític, persones expertes i públic general interessat en aquesta temàtica.

Organiza
País: España
Institución: Universitat Jaume I


