
Els propers 18, 19 i 20 de maig de 
2017 se celebrarà la 1ª edició de 
EduMindUp!, un espai de caràcter 
internacional per parlar de neuro-
ciència i de la seva aplicació a l'aula. 
Al Palau de Congressos de Tarra-
gona  els professionals de l'educa-
ció re�exionarem sobre experièn-
cies i investigacions que es porten 
a terme al voltant de la innovació, 
la creativitat i la neurociència 
aplicades en el procés d'ensenya-
ment i aprenentatge.

TARRAGONA



Participeu al “Call for Papers” 
Busquem ponents que vulguin compartir, debatre i intercanviar 
experiències innovadores en docència i aprenentatge escolar. Si 
creieu que podeu aportar tot això, no us perdeu aquesta opor-
tunitat i envieu-nos la vostra proposta abans del 3 de març!  
Trobareu tota la información a: www.edumindup.com

També trobareu tot un seguit d’espais 
per a la construcció del coneixement 
diferenciats per etapes educatives, com-
partint experiències enriquidores amb 
projectes de creativitat i neurociència i 
amb l’aportació de tot allò que la tecnolo-
gia pot fer per millorar l’aprenentatge 
segons els principis de la neurociència. 
Igualment, els espais de debat sobre 
neurociència, mindfullness, capacitació 
docent, ATD… marcaran el punt de 
re�exió d’aquest Congrés.

a càrrec del
Dr. David Bueno

a càrrec del
Dr. Francesc Torralba

a càrrec de la
�lòsofa i escriptora
Elsa Punset

a càrrec del
formador en lideratge
Ángel López Naranjo

a càrrec de la
Dra. Begoña Ibarrola

“Com aprèn el nostre cervell: la 
neurociència i el món educatiu”

“Neurodidàctica. Com podem 
fer que els nostres alumnes 
aprenguin millor”

“Neurociència, intel·ligència 
i ment”

“Una nova educació és 
possible”

“Un nou inici, avui pot ser 
un gran dia”

PROGRAMA
Ponències plenàries:

I a més...
“Connecting Minds: L’experiència de 
l’aprenentatge emocional” (a càrrec del 
mentalista Ramon Fauria) Viatjarem als 
potencials de la fascinant ment humana. 
Estil i combinació única i singular de disci-
plines (neurociència, psicologia, comuni-
cació, management, tècniques de la 
il·lusió ...).

VOLEU SER PONENTS?

Organitzen:
Fundació Sant Fructuós
Col·legi Sant Pau Apòstol
EduMindUp!


