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Resumen 

En sols tres edicions, la franquícia de La Vall d’Uixó, ha aplegat a una magnitud que situa 

aquest esdeveniment a l’avantguarda dels que se celebren a Espanya.  
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Educació en estat pur  

Les conferències TEDx, són un esdeveniment anual on persones amb una idea o una 

passió, són convidats a compartir el que més els entusiasma. Les ponències TED, comprenen 

temàtiques com la tecnologia, l’educació o el disseny, tres grans àrees que, en conjunt, donen 

forma al nostre futur. 

Són gratuïts, breus i molt inspiradors, sols aptes pels qui desitgen transformar la realitat 

en la qual vivim i millorar el món. Benvinguts a l’essència dels esdeveniments TEDx, que en 

poc de temps han aconseguit revolucionar per complet el concepte de conferència. 

http://carlesroger.es/
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Les normés són prou bàsiques, un màxim de 18 minuts dalt de l’escenari. Els ponents, 

que són experts internacionals o nacionals, són essencialment persones amb una professió o una 

història al darrere, però sobretot hi han d’aconseguir transmetre o difondre un missatge, com bé 

diu el lema oficial del TED “Idees que val la pena difondre”. 

 

Entre els factors d’èxit d’aquestes conferències, que en molts dels casos són vistes per 

milions i milions de persones a les xarxes, caldria destacar el format, segurament atípic, però 

additiu. Bona llum, bon so, una decoració per l’ocasió i un punt roig tot just al mig de 

l’escenari. Els ponents amb molta passió i poca agenda comercial, surten amb la idea de no 

vendre res i transmetre idees. Més de 10.000 esdeveniments TEDx arreu del món en els darrers 

anys han donat a entendre l’èxit del model obert de conferència, que ja s’ha fet en molts indrets 

del món, sempre amb la mateixa excusa: difondre idees que valguen la pena, i és que TEDx no 

és un “state of art”, més bé és una conferència que pretén despertar, inspirar, convidar a canviar 

una actitud, mostrar a qui fan coses positives i fer que el públic siga partícip del mateix. 
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TEDxLaVall, Construint una nova escola. 

Consolidat i en continua expansió. En sols tres edicions, la franquícia de La Vall 

d’Uixó, ha aplegat a una magnitud que situa aquest esdeveniment a l’avantguarda dels que se 

celebren a Espanya. El TEDxLaVall esta organitzat íntegrament per docents de l’IES Honori 

Garcia, i en pocs mesos tornaran a posar a 8 ponents davant d’un aforament de 1000 persones i, 

si és dóna la mateixa circumstància que l’any anterior, amb entrades exhaurides en pocs minuts i 

amb dies d’antelació. 

El 16 d’abril, sota el lema “Construïm una nova escola” es realitzarà la tercera edició 

que inclourà temes de marcat contingut educatiu i social, que sense cap dubte generaran hores 

de debat entre els assistents. Val a dir, que entre els conferenciants que ja han passat pel 

TEDxLaVall estan Jordi Adell, Paula Bonet, Laura Borràs, José Franch-Ballester, Alicia 

González, María de Juan Sanchís, Vicent Mechó, Juan Planes, José Carlos Diez, Fernando 

Delgado, Juan Antonio López Guerrero, Concepción Maldonado, Vicent Martínez, Manolo 

Moliner i Laura Pérez Sanchís, que de forma altruista ens han mostrat idees que val la pena 

compartir. Cal dir que l’organització va destacar entre les ponències un espai destinat a la 

música i l’art, anomenat “Espai d’Art”, on José Franch Ballester en la primera edició i 

posteriorment una performance formada per Jordi Ballester, Sergi Martínez, Arantxa Martínez, 

Andrea Martí, Rafael Navarro i Ovidi Martí en la segona edició varen posar de manifest 

l’excel·lent nivell artístic valencià. 
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Atés que les nostres conferències parteixen d’un centre educatiu, considerem molt 

important la participació i transmissió de valors als joves estudiants. Aquesta premissa sembla 

que s’aconsegueix, no sols perquè cada vegada hi ha més joves a la sala, sinó perquè ells 

esdevenen protagonistes de l’acte com a voluntaris que porten i organitzen el mateix. D’una 

banda, aquest fet destaca la vessant integradora de l’acte; de l’atra, l’èxit ja que enguany hi ha 

llista d’espera per poder col·laborar directament amb l’organització. De fet, ha estat tan gran 

l’impacte sobre els joves del centre que l'IES Honori Garcia va decidir organitzar un 

TEDxYouth (índole infantil). Aquesta versió  ha arribat en el nostre cas a obtenir un èxit 

categòric, a més a més però, és el primer esdeveniment d’aquestes característiques a la 

Comunitat Valenciana. Estem vivint moments molt especials, on és hora de relacionar-se, 

aportar, posar en comú, discutir o debatre. 
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El TEDxLaVall ha entrat amb molta força a contribuir a canviar el món, els valors, 

l’educació... pensem que cal fer costat a aquests tipus d'iniciatives que aporten valor a la nostra 

societat. I aquesta vesant didàctica i innovadora ens ha permès estar oberts a totes les disciplines 

del coneixement, també a les Humanitats, que troben en aquesta iniciativa un espai on apropar-

se i mostrar les seues inquietuds i aportacions, en la mateixa direcció com ara la revista 

Sagvntina.  

Totes les activitats complementàries, junt amb el fet d'obtenir la llicència TEDxYouth, 

fan que les xerrades que es realitzen a la Vall d’Uixó ocupen un lloc de privilegi entre els 

esdeveniments que es fan arreu d’Espanya. Poques ciutats, agafen el nivell de compromís 

educatiu, que a hores d’ara demostra l’IES Honori Garcia amb les conferències Internacionals 

TEDxLaVall.  

Podeu gaudir de més informació a http://www.tedxlavall.com 

http://www.tedxlavall.com/
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