Construeix el teu futur

PREPARA’T!

TAULA RODONA
“Amb veu de dona. Experiències de dones docents”
Per a moltes persones decidir el seu futur professional resulta apassionant, per a d’altres
es converteix en un procés molt complicat.
Les professionals que ens acompanyaran a la taula rodona han arribat a la docència per
diferents itineraris acadèmics i, en un moment determinat, van decidir o es van trobar al
capdavant d’una classe transmetent coneixements, acompanyant i orientant nens i joves.
Parlem de cinc dones professores i mestres amb un bagatge professional important. Algunes
estan al capdavant de llocs de treball que tradicionalment han estat ocupats per homes
Aprendrem d’elles què les va portar a ser mestres, professores, qui va influir en aquesta
decisió, quins són els seus records més significatius, quins reptes tenen de cara al futur,
com viuen el dia a dia envoltades d’infants o joves.
I els demanarem si recomanarien la seva professió des del punt de vista de la responsabilitat, el compromís i la dedicació que requereix la docència.
La periodista i educadora Aurora Antón i Morales moderarà la taula i ajudarà a visualitzar
la tasca educativa de les dones que ens acompanyaran.
Intervindran
Esther Real Saladrigas. Catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya i professora de
l'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.
Encarna Atienza Alarcón. Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Coordinadora i professora dels Programes de Formació i Inserció i de Formació
Ocupacional del Col·legi Salesians de Badalona.
Paqui Triviño Ros. Enginyera tècnica en Telecomunicacions i enginyera en Electrònica per la
Universitat Politècnica de Catalunya. Professora d'Electricitat i Robòtica Industrial al Centre de
Formació Professional Llefià.
Marina Rubio Moreno. Mestra en educació infantil per la Universitat de Barcelona. Màsters en
Suports per a la Inclusió Educativa i Social i en Direcció de centres per a la innovació educativa.
M. Mercè Sanz Princep. Graduada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
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