
Jornada educativa a la UDL  

“Com motivar i introduir els valors 

UNESCO en l’educació d’avui” 

1. Propòsit 

2. A qui va adreçat 

3. Data 

4. Lloc de la presentació 

5. Convidats  

6. Contingut de la jornada (protocol) 

1. Propòsit 

 

a) Proporcionar un acte social i educatiu 

 

b) Proporcionar la presentació de les activitats de la UNESCO Lleida 

 

c) Donar a conèixer les diferents comissions de la UNESCO Lleida 

 

d) Donar un impuls al canvi de paradigma en el mon educatiu 

 

e) Facilitar una acció vers al canvi de valors en l’educació en els centres educatius de 

Lleida i comarca 

 

2. A qui va adreçat 

A tots els ciutadans/es de Lleida i comarca, prioritàriament a educadors i/o docents 

3. Data 

 Dissabte, 24 de novembre 

 

4. Lloc de la presentació 

 Universitat de Lleida: Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera. Auditori del 

campus de Cappont.  

http://www.udl.cat/ca/localitzacio/cappont/ 

 

 

 

Associació 

LLEIDA per la UNESCO 

http://www.udl.cat/ca/localitzacio/cappont/


5. Ponents 

 

 Sr. Federico Mayor Zaragoza, – Ex Director General de la UNESCO entre 1987 i 

1999. President i membre fundador de la Fundació Cultura per la Pau. 

 Sr. Josep Maria Llop Torné, Arquitecte Urbanista, Director de la Càtedra UNESCO 

UdL sobre les "Ciutats intermèdies - urbanització i desenvolupament" 

 Sra. Cristina Escrigas Paez-Centella, – Ex-directora de La Global University Network 

for Innovation (GUNi) Observatori de UNESCO i la Universitat de las Nacions 

Unides amb seu a l’ACUP sobre la Educació Superior al món. 

 Sr. Eduard Vallory i Subirà, – President del Centre UNESCO de Catalunya i 

impulsor i director d'Escola Nova 21-Aliança per un sistema educatiu avançat. 

 Representació de les Escoles Associades a UNESCO Lleida, Xarxa d’escoles UNESCO 

– “Experiències en Valors”. (Representant per confirmar) 

 Sra. Montse Castellà i Olivé, Presidenta d'AUDIR “ Associació UNESCO per al 

Diàleg Interreligiós”.  

 Sr. Ignasi Salvatella i Guilà,   Fundador de l’Institut Obert d’Educació Holística i del 

programa “Educació22-des de la creació i la vivència”, Director del Màster 

Internacional On-line en educació integral i holística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa -    Contingut de la jornada 

Obrim un espai d’inici al canvi en les relacions humanes, basant-nos en els valors UNESCO 

 

Horaris    
 

 8,30 Apertura de portes i registració 
 

Presentació i Benvinguda: 

 9,00  Benvinguda  per part de la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació 
de la Universitat de Lleida, Sra. Astrid Ballesta Remy   i  el Vicepresident de UNESCO Lleida,  
Rafael Llobet Fernàndez-Grande 

 9,15  Presentació per part del President de UNESCO Lleida, Sr.  Òscar Castro Garcia 

(transmissió des de la Universitat de Tartu, Estònia) 

 

Primera Part: 

 9,30  Participació del Sr. Josep Maria Llop  - Urbanisme inclusiu - Activitats de 

formació amb el mètode Pla Base. 
 10,00  Participació del Sra. Montse Castellà -Com introduir en l’educació una matèria 

religiosa educativa– veient la religió com la cultura amb valors i la seva vàlua com a 

moviments espirituals actuals i vigents en la nostra societat-.... 

 10,30  Participació del Sr. Ignasi Salvatella i Guilà -Un canvi holístic és necessari- 

Parlarà sobre els plantejaments de la UNESCO: una mirada humanista i holística com a 

motor de transformació de l’educació pel bé comú global.  
 

 11,00  Descans    
 

Segona Part: 

 11,30  Participació de la Sra. Cristina Escrigas “Educació, Individuo i Societat. Reptes 

Contemporànies” 

 12,00 Participació del Representant de les Escoles Associades a UNESCO Lleida, com a 

model de aplicació i sensibilització dels valors UNESCO a les aules. 
 

Sessió de clausura: 

 12,30 Participació del Sr. Eduard Vallory -- Els objectius de desenvolupament 

sostenible i la transformació educativa 

 13,00 Participació del Sr. Federico Mayor Zaragoza  - “Educació per a ser lliures i 

responsables: rellevància de la Carta de la Terra” i ens compartirà, si ho creu convenient 

les conclusions de la jornada  
 

Cloenda: 

 13,45 Paraules de Comiat de la Sra. Astrid Ballesta Remy,  Vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació de la Universitat de Lleida  


