_____________________________________________________________________________________

Aprenentatge entre iguals:
Rellevància, reptes i pràctiques.

Organitzen: AMPA INS Taradell i Direcció INS Taradell
_____________________________________________________________________________________

Dijous, 12 d'abril de 2018
Biblioteca de l’INS Taradell
19,00h
_____________________________________________________________________________________

Convidats: professors i professores de l’INS Taradell, mestres de les escoles de

primària de Taradell, AMPAs de Taradell, Regidoria d’ensenyament de
l’Ajuntament de Taradell, Serveis socials de Taradell i alumnes delegats i
delegades de batxillerat i del Consell escolar de l’INS Taradell.
________________________________________________________________________

David Duran Gisbert, és

doctor en Psicologia i
professor agregat del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha desenvolupat
un extens treball en investigació i formació de professorat al voltant de
l’aprenentatge entre iguals.
Va treballar 16 anys com a professor d'educació secundària, combinantho amb la formació del professorat i la col·laboració amb diverses
universitats (UAB, UOC i URL).
És professor també de diversos màsters, entre ells el Màster Interuniversitari en Psicologia de l'Educació
i participa en accions de formació en l'aprenentatge entre iguals i educació inclusiva a Mèxic, Costa Rica,
Xile, Cuba, Panamà, Uruguai, etc.
Coordinador del Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI) de la Universitat Autònoma de
Barcelona, des d'on piloten diversos programes de tutoria entre iguals, com per ex. Llegim en parella.
Autor i coautor de varis llibres (en català, castellà i anglès), entre altres: Tutoria entre iguals un mètode
d’aprenentatge cooperatiu per a la diversitat; Tutoria entre iguales de la teoria a la pràctica; Entramats,
mètodes d'aprenentatge cooperatiu; Llegim en parella. Tutoria entre iguals per a la competència
lectora. I també publicacions en diverses revistes de divulgació i recerca.
Dóna Conferències per arreu, dins i fora de l’estat espanyol, participa en congressos i cursos.

___________________________________________________________

Objectiu de la Xerrada: conèixer les bases de l’Aprenentatge entre igual, la seva rellevància educativa

entre alumnes i els diferents escenaris. Conèixer alguns mètodes d'aprenentatge cooperatiu i tutoria
entre iguals.

“Ensenyar és una excel·lent manera d'aprendre i de créixer com a
persones per a construir junts una societat millor.”

[Compartim · Participem · Parlem · Ens enriquim · Gaudim]

