
!inscri
u-te

PROGRAMA

Dimarts, 1 de març de 2022
Espai: Canòdrom - Ateneu d’innovació digital i democràtica  (Concepció Arenal 165, Barcelona)

17.30h  Inauguració  

Primera sessió: Corporacions i control digital

   18.00h   Paloma Llaneza. Advocada, auditora de sistemes i consultora de seguretat digital. CEO de Razona 
LegalTech.
“El canvi de paradigma en el control: del Panòptic a la invisibilitat”

   19.00h  Marta Peirano. Periodista, escriptora i investigadora. Fundadora del diari ADN, de la revista    
Campobase i dels projectes Copyfight, Cryptoparty Berlin i Hack Hackers Berlin. 
“Sobirania tecnològica per la independència intel·lectual”

Sobirania digital  
1. ( f ). : Concepte que fa referència a 
l’apoderament col·lectiu en l’àmbit de la 
tecnologia amb la finalitat de tenir un control 
sobre els usos i consums així com la creació 
d’iniciatives autogestionades.

Dijous, 10 de març de 2022
Espai: Canòdrom - Ateneu d’innovació digital i democràtica  (Concepció Arenal 165, Barcelona)

Tercera sessió:  Educació per a la sobirania digital

   17.30h Juliana Raffaghelli.  Professora de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) i assessora pel Govern 
Espanyol en matèria de ciència i innovació. 
 “¿És la datificació un monstre sense cara i ulls? Paper dels Educadors i de les famílies per una experiència 
digital segura i justa”

   18.45h Jesús M. González Barahona.  Professor titular de l’àrea d’enginyeria telemàtica a la Universidad 
Rey Juan Carlos. Doctor enginyer en telecomunicacions per la Universidad Politécnica de Madrid
“El paper del programari lliure en l’educació”

Cal inscripció prèvia a:
www.affac.cat/cursanual2022

ASSOCIACIONS FEDERADES  
DE FAMÍLIES D’ALUMNES  

DE CATALUNYA

4t curs anual  :

Educació i sobirania digital

Dijous, 3 de març de 2022
Espai: Canòdrom - Ateneu d’innovació digital i democràtica  (Concepció Arenal 165, Barcelona)

Segona sessió:  Drets i polítiques digitals

   17.30h Renata Ávila. Advocada especialitzada en drets humans i digitals. Directora d’Open Knowledge 
Foundation. Portaveu i part de l’equip que defensa a Julian Assange i Wikileaks. 
“Els drets humans davant dels reptes tecnològics del segle XXI”

   18.45h Gemma Galdón. Directora d’Eticas Consulting i assessora en ètica dels algorismes per a l’OCDE i ONU. 
Analista de polítiques públiques, en concret de la vigilància, l’impacte social, legal i ètic de la tecnologia, la 
privacitat i les polítiques de seguretat.
“Polítiques digitals i ètiques, el repte d’una societat hiperconnectada”
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Cal inscripció prèvia a:
www.affac.cat/cursanual2022 

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes 
per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació 
permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expe-
dient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar 
com a acreditació per participar en els diferents concursos o convo-
catòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalun-
ya, amb els termes que indiqui cada convocatòria. 

4t curs anual  :

Educació i sobirania digital

Patrocinen:

ASSOCIACIONS FEDERADES  
DE FAMÍLIES D’ALUMNES  
DE CATALUNYA

ASSOCIACIONS FEDERADES  
DE FAMÍLIES D’ALUMNES  

DE CATALUNYA

El curs es podrà seguir i comentar en directe per streaming, a través  
de la Plataforma de Formació Online de l’aFFaC (affac.cat/eformacio),  
i també per xarxes socials amb el hashtag: #4tCursAnualaFFaC

Dijous, 17 de març de 2022
Espai: Canòdrom - Ateneu d’innovació digital i democràtica  (Concepció Arenal 165, Barcelona)

Cinquena sessió:  Alternatives pràctiques per a la sobirania digital a les aules

   17.30h Presentació de projectes 
 
-  XNET. Pla pilot a Catalunya per implementar una plataforma educativa de software lliure. 

Projecte “Suite educatiu de digitalització democràtica”

-  CeDeC. Eina de software lliure que permet la creació i publicació de continguts educatius i digitals.
Projecte “eXeLearning” 

-  AMPA CEIP Gómez Moreno. AMPA que ha engegat un projecte de sensibilització entorn a la 
sobirania digital a les escoles. 
Projecte “GRITE (Grupo de Reflexión y de Información sobre las Tecnologías Educativas)”

Dimarts, 15 de març de 2022
Espai: Canòdrom - Ateneu d’innovació digital i democràtica   
             (Concepció Arenal 165, Barcelona)

Quarta sessió: Impacte de les eines digitals en l’educació

   17.30h Taula rodona amb:   
 
-  Liliana Arroyo. Doctora en Sociologia i investigadora de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE. Experta 

en transformació digital i impacte social.
  “Benestar digital i sobirania tecnològica”

-  María Zabala. Periodista i consultora especialitzada en l’alfabetització digital. Col·labora amb centres 
escolars i famílies impartint tallers i conferències sobre la digitalització a la infància i adolescència.

  “El paper de la família en una societat digital”


