
Jornada  
d’innovació educativa:
Àmbits lingüístic  
i matemàtic

Lleida
27 d’abril de 2019 
Universitat de Lleida 
Plaça de Víctor Siurana 1

Activitat reconeguda pel Departament  
d’Educació a través de l’ICE de la  

 
Cercador xtec.gencat.formació

Si teniu qualsevol dubte  
o suggeriment, contacteu a :  

profescat@santillana.com

www.santillana.cat



9:00 - 9:30
Recepció dels assistents  
i entrega de materials

9:30 - 11:30
Sessió plenària a càrrec d’Elena O’Callaghan:
•  El docent del segle XXI:  

Tallers simultanis:
•  Àmbit matemàtic:  

Miquel Navarro i Mario Serrano
•  Àmbit lingüístic. Català i Castellà:  

Marta Solé i Laura Villaró
•  Àmbit lingüístic. Anglès:*  

Juan A. Soler
   *  En el primer taller s’explicarà Go!: 

metodologia d’anglès que dona resposta  
a l’avaluació de les competències  
per dimensions, i en el segon taller,  
els CLIL Projects, ambdós a partir  
de dinàmiques d’aula.

Ponent

especialitzada en coaching educatiu i de 
suport al TDAH. És escriptora, formadora 
i conferenciant internacional. Fundadora 
i directora del centre EOC (Educació 
emocional, Orientació familiar i coaching 
educatiu).

Talleristes
Marta Solé
És llicenciada en Psicopedagogia,  
Màster en Coaching i lideratge personal 
i postgrau en Educació Emocional. És 
formadora de Doqua group i col·labora fent 
formacions amb Santillana.

Miquel Navarro
És formador i tutor de cursos online  
de Doqua i l’Editorial Santillana. Està 
implicat en la transformació educativa 
mitjançant projectes per afavorir les 
habilitats socials, tallers d’educació 
emocional i continguts de competències 
digitals. És formador de Doqua group i 
col·labora fent formacions amb Santillana.

Programa 
de la jornada
Àmbits lingüístic  
i matemàtic

Biodates 
de la ponent  
i els talleristes

Laura Villaró
Pedagoga especialitzada en pedagogia 
social i educativa. És formadora del 
professorat en diferents àmbits relacionats 
amb la innovació educativa. És formadora 
de Doqua group i col·labora fent 
formacions amb Santillana. 

Juan A. Soler

de l’Art) per la UdL, diplomat en Magisteri 
-especialitat de llengües estrangeres- 
(anglès) per la UdL i màster en Llengües 
aplicades també per la UdL. Funcionari 
de carrera del cos de mestres des del 
2006. Autor de Clil Projects de Richmond, 
formador del Santillana i formador  
de Doqua.

Mario Serrano
Mestre d’Educació Infantil, Màster 
d’investigació en Didàctica, Formació i 
Avaluació per la UB. Doctorand en Direcció 
i Gestió de centres educatius, Màster  
en Administració i Direcció d’empreses  
i Postgrau en Atenció a la primera infància. 
És director de Doqua i assessor  
de Santillana.


