XARXA DE CRIANÇA I EDUCACIÓ DE L’HOSPITALET
MISSIÓ: Col·laborem per acompanyar i oferir suport a les famílies en la tasca de criança i educació dels seus fills i filles, perquè
despleguin al màxim les seves potencialitats i creixin autònoms, solidaris i joiosos.

P R O G R A M A
JORNADA DE CONSTITUCIÓ DE LA
XARXA DE CRIANÇA I EDUCACIÓ DE L’HOSPITALET
PRESENTACIÓ:
Professionals i representants de famílies que treballen en diferents serveis i entitats d’atenció a la infància
(escoles, esplais, biblioteca, centres de Salut, de Serveis Socials, CDIAP, EAP, LIC, CRP, PEE, PAEF,
AMPA i altres) estem treballant en xarxa a nivell de districte des de fa uns anys, per donar suport a les
famílies en la seva tasca de criança i educació, dins del marc de la recomanació del Consell d’Europa -Rec
2006/19- de la criança positiva i dels principis de la Convenció dels Drets dels Infants (ONU, 1989).
Ara ens plantegem el repte de crear sinèrgies entre les diferents xarxes, de manera que els resultats d’una
xarxa puguin beneficiar al conjunt i, alhora, unir esforços i evitar repeticions de feines a realitzar. Així doncs,
ens proposem formalitzar la connexió de les quatres xarxes que hi ha a la ciutat, per tal de coordinar i
compartir les activitats pròpies de cada servei o entitat, que realitza activitats directes a les famílies usuàries
o intervencions conjuntes entre diferents serveis o equipaments, com activitats comunitàries intersectorials.
Al conjunt de les xarxes la denominarem Xarxa de Criança i Educació de L’Hospitalet, que tindrà la
finalitat de desenvolupar complicitats entre els diferents lideratges de les institucions implicades per fer de
les xarxes una estructura sostenibles i perdurables, alhora que s’anirà ampliant la cobertura d’edat fins
als infants de 12 anys per acompanyar a les famílies en un altre període de transició crític en la criança,
com és la pubertat.
Per aquest motiu convoquem a professionals i representants de famílies del municipi a participar a la
Jornada de constitució de la Xarxa de Criança i Educació de Ciutat, tant siguin dels districtes que encara no
hi ha xarxa formalitzada, com dels districtes que sí en disposen, com són els districtes 2 (Collblanc i La
Torrassa), el 3 (Santa Eulàlia i Gran Via Sud), el 5 (Pubilla Cases i Can Serra) i el 6 (Bellvitge i Gornal).
La Jornada està preparada per un comitè impulsor format per tècnics de les diferents institucions:
Departament d’Ensenyament, Institut Català de la Salut, Regidoria de Benestar Social, Regidoria de Sanitat
i Regidoria d’Educació i Cultura. Aquesta Xarxa de Xarxes és un projecte intersectorial i comunitari conduit
cooperativament entre la secció d’Escoles Municipals i la unitat de Ciutat Educadora de la Regidoria
d’Educació i Cultura; i amb aquests recursos l’ajuntament aporta la plataforma de coordinació necessària
per al funcionament de la xarxa.
OBJECTIU:
Formalitzar la connexió de les quatre xarxes d’atenció a la infància de 0 a 6 anys de districte per
coordinar, compartir i crear sinèrgies en la tasca de suport i acompanyament a les famílies, així com
organitzar un espai de trobada on les persones implicades en les xarxes, intercanviïn experiències, es
formin conjuntament i es coneguin personalment.
ESDEVENIMENT:
Dia: dissabte, 28 de maig
Hora: de 9:00 a 13:30
Lloc: Sala d’actes del Centre de Cultura de Bellvitge. Plaça Cultura, s/n
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HORARI I CONTINGUTS:
HORA ACTIVITAT
9:00
9:15

9:30

10:00

RECEPCIÓ, lliurament de documentació i espai de trobada
TAULA DE BENVINGUDA presentada per Jaume Graells, regidor d’Educació i Cultura.
- Núria Marín, alcaldessa de L’Hospitalet
- Maria Berengué, directora Unitat de gestió d’equips d’ atenció primària d’Hospitalet sud.
- Manuela Rubio, Inspectora d’educació de L’Hospitalet. Departament Ensenyament.
- Núria Muñoz, representant de la FaPaC al Consell Educatiu de L’Hospitalet
TAULA DE PRESENTACIÓ de les xarxes de districtes i ciutat, presentada per Maria José Perez, cap
de la Unitat de Ciutat Educadora, en ordre cronològic de constitució:
- Isabel Marco, treballadora social, Ctre Municipal Serveis Socials. Xarxa dte 3
- Consol Obach, infermera, negociat Salut Comunitària, Xarxa dte 6
- Beatriz Gómez, directora d’escola bressol municipal La Casa del Molí. Xarxa dte 5
- Reme Cantó, psicòloga i coordinadora de l’Espai Familiar d’ITACA. Xarxa dte 2
- Yolanda Riera, coordinadora del PAEF 3 16, Xarxa de Criança i Educació de l’Hospitalet
PONÈNCIA MARC: “Com pot millorar el treball en xarxa l’acompanyament i suport a les
famílies?”. Per Silvia Blanch Gelabert, coordinadora del Grau d’Educació Infantil de la Universitat
Autònoma de Barcelona, doctora en psicologia de l’Educació, investigadora de l’equip de recerca ERIFE
(Infància, família i educació), del GRAI (aprenentatge entre iguals) i formadora de formadors de l’ICE de
la UAB. Coordinadora de l’Informe 57, “A criar fills se n’aprèn?” de la Fundació Jaume Bofill
Presentació i debat moderat per Ricard Montalban, cap de secció d’Escoles Municipals

11:30

PAUSA - Espai de trobada saludable -

12:00

ESPAI DE CONVERSA sobre experiències de suport a famílies, moderada per Esteve Ignasi Gay,
coordinador PAEF 0 6 i xarxes, regidoria d’Educació i Cultura
- Eva Cujó i Núria Molas, infermera ICS i psicoterapeuta CDIAP: Ja tenim un fill
- Daniel Cañero, tècnic del Programa Municipal d’Infància: Xarxa d’Espais Familiars
- Sonia Lopez, psicopedagoga i directora, Paidos L’H: Servei de suport integral i intensiu a famílies
- Isabel Siles i Cinta Vàzquez, AMPA i directora EBM La Casa del Parc: Sessions amb famílies
- Elsy Tovar i Rosa Roman, AMPA escola Pompeu Fabra i EAP: Taller Créixer, Educar i Compartir
- Cristina Amatriain, directora de la biblioteques de La Florida: Sentit amb els contes

13:30

CLOENDA
Orquestra de corda de l’Escola Municipal de Música i Centre de les Arts

INSCRIPCIÓ:
La inscripció és gratuïta, però cal fer-la aquí directament, o a través de la web del CRP (Centre de Recursos
Pedagògics. Departament d’Ensenyament), clicant sobre la notícia de la Jornada de la primera pàgina, arribareu
a la fitxa d’inscripció. Aquesta activitat estarà acreditada com activitat del Pla de Formació de Zona pels
professionals del Departament d’Ensenyament. Per a més informació podeu adreçar-vos telefònicament al
Programa d’Acompanyament Educatiu a Famílies (PAEF) -93 403 67 05- o a la coordinació de Xarxes d’Infància
06 -93 403 68 50-.
COMITÉ IMPULSOR:
Pilar Dominguez, coordinadora del Serveis Educatius de L’H del Departament d’Ensenyament; Cristina
Amatriain, directora de la biblioteca La Florida del servei municipal de Cultura; Montse Torras, adjunta a
direcció del Servei d'Atenció Primària Delta del Llobregat, ICS; Manel Quintana, coordinador pediatria d’Atenció
Primària de Salut de l’ICS; Eva Ballarin, cap del negociat Salut Comunitària del servei municipal de Salut; Maria
Rosa Monreal, cap de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del dte 5; Amèlia Tormo, consultora de secció
d’Infància; i Yolanda Riera, coordinadora del Programa d’Acompanyament Educatiu a Famílies (PAEF) i Esteve
Ignasi Gay, coordinador de xarxes criança i educació del servei municipal d’Educació.

