
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu de les Jornades és donar a conèixer diferents models i projectes que donen valor i significació 
a l’etapa per ella mateixa  i a la vegada són palanca de transformació educativa, personal i social. 

Aquestes jornades s’adrecen a educadores d’Educació Infantil i també a futures professionals. 

 
Divendres 13 d’abril 

 
Exposició col·lectiva al vestíbul: “Sensibilitats pedagògiques” 

 

  17:30 h  Acreditacions i assignació de tallers 
 
  18:00 h  Inauguració de la jornada. Auditori 
 
  18:15 h  Conferència Inaugural  
 
  LA EDUCACIÓN INFANTIL: MOTOR DE CAMBIO POLÍTICO Y EDUCATIVO 
 

Cualquier ser humano para ser y sentirse digno necesita formular y, asimismo, escuchar una 
respuesta positiva: ¿quién me necesita en esta sociedad, en este mundo?. 
A los educadores de la primera infancia también se les plantean preguntas como, ¿cuál es 
nuestra responsabilidad?, ¿qué podemos hacer por una calidad educativa e inclusiva y por 
una mayor justicia social?,  ¿qué podemos aportar en nuestro lugar de trabajo?,  ¿quién nos 
necesita, quienes nos necesitan en esta sociedad, en este mundo?. 

Nerea Alzola Maiztegi  
Facultad de Humanidades y Ciéncias de la Educación. Mondragón 

 
 

19:30 h  L’espectacle de la percepció pura  

Jero Martínez  / The- Color- Lab 

 

Posar l’eix en el valor i la significació pròpia d’aquesta etapa, en contraposició a una mirada 
excessivament centrada en la preparació per la següent etapa. Reflexionarem en 
l’acompanyament d’aquesta vivència improrrogable, inajornable i irrepetible, des d’una 
mirada artística.  

 

 



Dissabte 14 d’abril   
 

9:30 h Comunicacions. Models i projectes per a una educació harmònica, social  i integral. Auditori   

 

C1-Montessori: Una educació per a la vida. (20´)  

“La Dra. Maria Montessori basà la seva metodologia en; la ment absorbent dels nens/nenes 

dels 0 als 6 anys, els períodes sensitius i l’ambient preparat com a primer pla dels 

desenvolupament metodològic”. 

Glòria Martín i Mònica kleiner 

CCE Montessori-Palau 

 

 

   C2- L’EBM Cappont: una Comunitat d’Aprenentage. (20´)  

“L’EBM Cappont ja fa 14 anys que som una Comunitat d’aprenentatge. Per què i com ens 

vam transformar en Comunitat d’Aprenentatge, com hem canviat, què ens aporta el 

projecte i què ens aporta treballar d’acord amb la comunitat científica internacional.” 

Àngels Rosell i Rosa Bailac 

EBM Cappont 

 

  
C3-Les riqueses de la Pedagogia Waldorf en el desenvolupament dels   Infants. (20´)     

“Com podem ajudar a desplegar les potencialitats i forces que necessitarà un infant per a la 

vida futura?. Coneixerem les claus més importants de la Pedagogia Waldorf. Una visió 

holística que ens aportarà comprensió i coneixement.” 

Roser Serra Dolcet 

Institut-Esola Torre Queralt 

 
 
   C4- Loris Malaguzzi i la metodologia de Reggio Emilia. (20’)  

 “Loris Malaguzzi va ser un dels pedagogs més importants de l’educació infantil del segle XX. 

La metodologia que va dur a terme en les escoles reggianes podria esdevenir la base en la 

qual sustentar qualsevol mètode d’aprenentatge, ja que crea escoles amables, vives, 

comunicatives, inventives, un lloc on s’investiga, s’aprèn i es reflexiona, un lloc on les 

famílies, els infants i els docents es troben a gust.” 

Laura Lladós Alonso  

EBM Balàfia 

 

 
 

11:00 h  Descans 

 

 

 

 



 

11:30 h     Aplicació pràctica a l’escola.   

      

Aula  0.04 -  Montessori.       

Del “fem-ho junts/es” al “ajuda’m a fer-ho per mi mateix/a”. 

        Glòria Martín i Mònica kleiner 

 

Aula 0.15 -   Comunitat d’Aprenentatge. Violència 0 des dels 0 anys.  

        Rosa Bailac Estiarte 

        
 

Aula 0.16 -  Waldorf. Recursos per a l’aula. 

        Roser Serra Dolcet 

 
Aula -1.01 -   Reggio Emilia, de la teoria a la pràctica.  

Laura Lladós Alonso  

 

12:45 h    Cloenda. Auditori 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ho organitza:  

 

 
 
 
 
 
 

Hi col·labora:  
 
 
 


