VIIa JORNADA DE REFLEXIÓ I INTERCANVI:
LA PRESÈNCIA EDUCADORA
PROJECTE 0-6 DE L‟HOSPITALET

PRESENTACIÓ:
La regidoria d‟Educació de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet i l‟Institut de Ciències
de l‟Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona han organitzat la VIIa
Jornada de reflexió i intercanvi, amb el suport del Centre de Recursos
Pedagògics (Pla de Formació de Zona) del Departament d‟Ensenyament de la
Generalitat. La presència educadora fa referència a la manera d‟estar i ser-hi
dels educadors i educadores, que facilita el benestar, el desenvolupament
harmònic, l‟aprenentatge integrat, la vivència joiosa i la convivència feliç -com a
persona entre persones- de totes les criatures. En temps de crisi i de retallades
només podem garantir la qualitat educativa, reafirmant allò essencial, allò que
només depèn de nosaltres, de la nostra presència educadora. Com aportacions
a la Jornada comptem amb una conferència experta sobre el tema i presentació
d‟experiències de projectes que s‟estan realitzant als dos cicles de l‟Educació
Infantil a la ciutat, relacionades amb el tema de la Jornada. Les experiències
han estat seleccionades per el comitè tècnic que figura al final del programa.

OBJECTIUS:
 Donar valor a la transcendència de l‟etapa educativa de 0 a 6 anys
 Contribuir a la reflexió sobre la qualitat de la intervenció educativa
 Compartir experiències de qualitat entre professionals
 Apropar plantejaments educatius dels dos cicles de l‟etapa 0 6

DIRIGIT A:
Centres d‟educació infantil i serveis professionals vinculats a les Xarxes
d‟Atenció a la Infància de 0 a 6 de L‟Hospitalet de Llobregat, tant per docents
com per a famílies

DATA I HORARI:
Dissabte, 1 de febrer de 2014, de 9:15 a 13:30

LLOC:
Centre Cultural La Bòbila. Plaça La Bòbila, 1 (Barri de Pubilla Cases).
www.labobila.cat

PROGRAMA:
HORA ACTIVITAT
9:15 Recepció i lliurament de la documentació
9:30 Presentació de la jornada
Lluís Esteve, tinent d‟alcalde de l‟Àrea de Serveis a les Persones i
regidor d‟Educació
Montserrat Cerdà, inspectora del departament d‟Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Representació del Pla de Formació de Zona
Montserrat Antón, directora de l‟ICE de la UAB

10:00 Intercanvi d’experiències
Presentat pel Comitè Tècnic i la conferenciant

1.
2.
3.
4.
5.

EBM Casa dels Contes. Benvinguda de l’infant
Escola Canigó. Acollida de les famílies
EBM Casa del Molí. Pla acollida per a educadors/es
EBM Casa de les Flors. Famílies a l’escola
Escola Ernest Lluch. Del joc exploratori al pensament científic

10:45 Descans
11:05

EBM Casa dels Arbres. El moment de l’àpat
Escola Paco Candel. Presència educadora i psicomotricitat
Llar Infants La Gua Gua. Concert de Sta. Cecília
Escola Bressol Patufet. Plantada al pati
10. Escola Charlie Rivel. Bombolles de sabó
11. Llar Infants Estel Blau. El nostre barri
6.
7.
8.
9.

12:00 Conferència: “La presència educadora”
Per Luisa Martín Casalderrey, mestra especialista en educació infantil.
Membre del grup d‟assessors de 0 a 6 de l‟ICE de la UAB. Formadora
de formadors

12:45 Debat de les aportacions a la jornada i conclusions finals
13:30 Finalització de la Jornada

COMITÈ TÈCNIC:
La seva funció ha estat seleccionar les experiències sobre ”la presència educadora” als dos
cicles de l‟etapa infantil i l‟organització de l„espai de presentació de les experiències. Està
format per:
Cinta Vázquez, directora de l‟Escola Bressol Municipal La Casa del Parc. Anna Fernandez,
cap d‟estudis i mestre especialista en educació infantil de l‟Escola Ernest Lluch, formadora de
formadors. Teresa Rovira, directora del Centre de Recursos Pedagògics (CRP). Pilar
Domínguez, tècnica d‟educació del CRP. Anna Santarrosa, pedagoga del negociat
d‟Educació Infantil de la regidoria d‟Educació. Esteve Ignasi Gay, coordinador de les Xarxes
d‟Atenció a la Infància de 0 a 6 de la ciutat i coordinador de la Jornada

Amb la col·laboració:

Pla de Formació de Zona
L‟Hospitalet, curs 2013-14

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
CRP L‟Hospitalet

