
CALENDARI  
CONFERÈNCIES I REUNIONS 

Curs 2017/18 



Reunió	de	pares	
Educació	infan+l	P3,	P4	i	P5	

CONFERÈNCIA 
I per aprendre..., la ment es va posar a jugar 
Ponent:	Imma	Marín	
Dia	18	d’octubre	de	2017	
Hora	17:30h	
ConBngut:	El	joc	com	a	eix	moBvador	

 
REUNIÓ DE PARES 



Reunió	de	pares	
Educació	primària	1r	–	5è	

CONFERÈNCIA 
I per aprendre..., la ment es va posar a jugar 
Ponent:	Imma	Marín	
Dia	18	d’octubre	de	2017	
Hora	18:45h	
ConBngut:	El	joc	com	a	eix	moBvador	

 
REUNIÓ DE PARES 



CURRICULUM	PONENT	
Imma	Marín	

L’Imma Marín és la fundadora i directora de MARINVA. 
 
Té amplia experiència en jocs, joguines, infància, educació i noves tecnologies per l’entreteniment. Està 
especialitzada en educació, comunicació i formació a través de processos de ludificació (gamificació): 
metodologies basades en el joc i les dinàmiques lúdiques. Conferenciant speacker. 
 
Presidenta d’IPA Espanya (Associació Internacional pel Dret dels Infants a Jugar). És també membre del 
Consell de Consumidors d’ ABACUS Cooperativa i membre de la Junta directiva de l’associació empresarial 
Kid’s Cluster. Membre de l’Observatori del Joc Infantil de España, assessora pedagògica de la Fundación 
Crecer Jugando i membre del Consell Assessor de l’Hospital de Sant Joan de Déu. 
 
Autora de diversos articles, estudis i llibres al voltant del joc com a eina educativa, el valor educatiu de jocs i 
joguines, els patis escolars i la gamificació. 



Reunió	de	pares	
6è	Primària,	ESO,	Batxillerat	

CONFERÈNCIA	

L’adolescent:	un	esclat		de	vida	i	d’emocions	
Ponent:	Eva	Bach	
Dia	19	d’octubre	de	2017	
Hora	19:00h	
ConBngut:	Idees	inspiradores	per	educar	adolescents	

	
REUNIÓ DE PARES 
	



CURRICULUM	PONENT	
Eva	Bach	

Pedagoga, mestra, escriptora, formadora de formadors, terapeuta i orientadora familiar, professora de 
diversos postgraus universitaris i mare. 
 
Pionera i promotora de l’educació emocional en els àmbits familiar i escolar a Catalunya i en altres 
Comunitats Autònomes. Formadora i assessora pedagògica en diverses institucions. Experiència docent 
de 7 anys com a mestra d’infantil i primària. 
 
Columnista del Diari ARA, membre del Consell Assessor de la revista “Viure en família” i col·laboradora de 
diversos mitjans de comunicació. 
 
Formada en Psicologia i Psicoteràpia Humanista. Postgrau en Pedagogia Sistèmica. Terapeuta en 
Constel·lacions Familiars i directora de l’Escola de Mares i Pares de l’Institut Gestalt de Barcelona. 
 
Autora de diversos llibres: Educar per estimar la vida (2017); La bellesa de sentir. De les emocions a la 
sensibilitat (2015); Por amor a mi familia (2013); Adolescentes "qué maravilla" (2008); La Asertividad. Para 
gente extraordinaria (2008); Des-educa’t (2004); Sedueix-te per seduir (2002); etc. 
 
El 31 d’agost del 2013 va pronunciar el Pregó de la Festa Major de Manresa, en el qual va exposar la 
necessitat de l’educació emocional. 



Reunió	de	pares	
Cicles	

CONFERÈNCIA	

Emprenedoria	com	a	eina	per	a	transformar	la	
societat	
Ponent:	Anna	Serra	Tena	
Dia	23	d’octubre	de	2017	
Hora	18:30h	
ConBngut:	 L’educació	 emprenedora	 als	 centres	 formaBus	 com	 a	 eina	 per	
desenvolupar	 aquells	 valors,	 	 acBtuds	 i	 habilitats	 que	 permetrà	 als	 nostres	
joves	afrontar	els	reptes	de	la	nostra	societat.	

	
REUNIÓ DE PARES 
	



Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona, Master in 
Economics por la European Business Management School (UK) y ampliación de estudios en  las 
universidades de Harvard y Berkeley. 
 
Amplia experiencia empresarial en posiciones de marketing en multinacionales de gran consumo (Danone 
y Henkel, incluyendo 5 años en la central en Alemania). 
 
Ha sido Directora Ejecutiva de la Fundación Junior Achievement, liderando la introducción de la fundación 
en Catalunya, y lanzando programas de empreneduría en todas las provincias catalanas,  cerrando 
asimismo acuerdos de colaboración con numerosas instituciones y empresas. 
 
Desde hace 9 años imparte programas de emprendeduría, emprendeduría social y de acercamiento al 
mundo de la empresa para alumnos de primaria y de la ESO. También ha asesorado a varias instituciones 
y ha desarrollado contenidos y materiales lectivos para más de 30 libros de texto. 

CURRICULUM	PONENT	
Anna Serra Tena  


