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JOAN ARTIGAL  

Director de l’institut escola Trinitat Nova (Barcelona) 

AGUSTÍ MONTARDIT 

Coordinador de la biblioteca comunitària de l’institut escola Trinitat Nova (Barcelona) 

 

Aportaran la seva visió sobre la complexitat del compromís en el marc d’un projecte pedagògic, comunitari i 

lector en entorns vulnerables. 

Nascut l’any 2017, l’institut escola Trinitat Nova, és fruit de la fusió de tres escoles catalogades com de 

màxima complexitat, aquest projecte pedagògic té com a principal objectiu obrir-se a la comunitat en el 

qual està ubicat. Per fer-ho, l’escola teixeix lligams amb tots els agents del barri (les famílies, les entitats, 

els serveis i els equipaments) creant així sinergies i sentit de pertinença. 

 

“El que aprenem d’un projecte com aquest és que els mestres no podem fer les coses tot sols, no 

podem construir projecte educatius només nosaltres. Hem d’aprendre a mirar la realitat per veure 

què podem compartir, perquè educar és compartir, i en aquest compartir estem construint.” 

 

 

 

JAUME FUNES 

Psicòleg i educador 

 

Ens ajudarà a visualitzar l’abast que suposa educar per explicar als adolescents el món complex en què vivim. 

Funes ha estat implicat en la renovació pedagògica, les escoles de la pedagogia activa, els centres de 

secundaria i els equips d’assessorament psicopedagògic. Més recentment ha participat en la posada en 

marxa de propostes locals per a l’acompanyament de les transicions adolescents en acabar l’escola 

secundària obligatòria. A cavall entre el món del joves diversos, les dificultats socials i la marginació s’ha 

ocupat de la qüestió de les drogues i dels problemes derivats del seu us, treballant l’abordatge terapèutic 

i l’educatiu. Sempre ha dedicat una part del seu temps a la docència a la universitat, l’orientació, 

l’assessorament i la recerca. 

 

“Les idees neixen de compartir” 

 

 

 

ANNA JUAN 

Doctora en Antropologia Social i Cultural i Màster en Llibres i literatura infantil 

 

Contribuirà a mostrar-nos els elements que hauríem de tenir en compte a l'hora d'ajudar als infants i als mediadors 

a triar literatura en temps complexos. 

Actualment dissenya i desenvolupa projectes, tallers i formacions sobre didàctica de la literatura, educació 

literària, biblioteca escolar i foment a la lectura per diverses escoles, biblioteques i altres institucions. 

Col·labora amb l’editorial de filosofia visual per a nens Wonder Ponder i és autora del bloc La Coleccionista, 

especialitzat en l’àlbum. 

 

“M'interessa el potencial que la lectura i l'educació literària poden tenir al llarg de la infància en 

termes d'equitat i de lluita contra les desigualtats culturals, que són també desigualtats socials.” 

http://lacoleccionista-libroalbum.blogspot.com.es/

