JORNADES EDUCACIÓ INFANTIL

Construint una nova mirada
(Mallorca)

ACTIVITAT 010543
MODALITAT Jornada

ESDEVENIMENT

DURADA 9 hores

14119

ÀMBIT: Autonòmic

SERVEI DE FORMACIÓ CONTÍNUA

DATES DE REALITZACIÓ






Divendres 27 de març: 16:00 hores a 20:30 hores
Dissabte 28 de març: 09:30 hores a 14:00 hores
DESTINATARIS
Professorat en actiu d‟Educació Infantil 0-6 anys de centres públics i concertats.
Professorat en actiu d‟FP de CFGS d‟Educació Infantil.
Membres dels EAP i EOEP.
Altres docents que intervenen en el cicle d‟Educació Infantil.
LLOC DE REALITZACIÓ

TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA Plaça de Miquel Maura, 1, Palma - MALLORCA Els inscrits a la formació de la resta d‟ Illes que no puguin assistir presencialment a les
Jornades podran seguir-les en directe per videoconferència a cada un dels seus respectius
CEP (Menorca, Eivissa i Formentera)
PLACES
MALLORCA
360 persones









MENORCA
Ciutadella 30 persones

EIVISSA
30 persones

FORMENTERA
20 persones

OBJECTIUS
Proporcionar estratègies metodològiques que ens permetin dur a terme una educació
viva.
Afavorir l‟aprenentatge vivencial i l‟enfocament sistèmic a l‟entorn educatiu.
Reflexionar sobre la necessitat de canviar la nostra mirada cap els infants.
Mostrar diferents maneres d‟acompanyar en els processos de vida dels infants.
CONTINGUTS
Reflexions entorn a nous canvis metodològics que permetin una nova visió de
l‟Educació Infantil.
Aproximació a la pedagogia sistèmica com eina per oferir una educació integral i viva.
Desenvolupament de processos d‟acompanyament: trobar un lloc i una mirada per a
tothom.

Passatge de Guillem de Torrella, 1, 1r
07002 Palma
Tel.: 971 17 75 02 Fax: 971 17 75 28 http://dgoifp.caib.es

Divendres 27 de març
16:00-16:30 h
Rebuda
16:30-17:00 h
Inauguració de les Jornades
17:00-18:30 h
Ponència: Descubriendo la experiencia del espacio en los entornos
cotidianos de la infancia.
18:30-19:00 h
Descans
19:00-20:30 h
Ponència: La pedagogia sistèmica multidimensional: el cor en la mirada
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Dissabte 28 de març
09:30-11:00 h
Ponència: Imaginarios y poéticas del taller de expresión en Educación
Infantil
11:00-11:30 h
Descans
11:30-13:00 h
Ponència: Passejant pel temps: com trobar un lloc i una mirada per a
tothom
13:00-13:15h
Cloenda
13:15-14:00h
Activitat final: El coleccionista de momentos

Autoritats
Clara Eslava

Mercè Traveset

Alfredo Hoyuelos

Rosa Pellisé
Autoritats
Nati de Grado

INSCRIPCIÓ: de dia 10 de febrer a dia 10 de març de 2015
Podeu fer la inscripció de la manera següent:
1. Entreu al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona El professorat que no disposi de
l‟adreça nom_usuari@educacio.caib.es, no podrà accedir al Portal del Personal. Cal que consulti la
pàgina http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm i la sol·liciti.
2. Al menú principal de l‟esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i
seleccionau D.G. D'ORDENACIÓ, INNOVACIÓ I F.P.
3. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l‟apartat INSCRIU-TE de l‟activitat i emplenau
tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d‟acord amb la vostra situació
actual si s‟escau.
4. La llista d’admesos provisional sortirà dia 11 de març de 2015, a partir de les 15 hores. Podreu
consultar si heu estat admesos o esteu en llista d‟espera cercant aquesta activitat al Portal del
personal, menú de l‟esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant D.G.
D'ORDENACIÓ, INNOVACIÓ I F.P.
5. Una vegada que hagi sortit la llista, si esteu admesos, cal confirmar la vostra assistència del 11 al
16 de març a l‟apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no
confirmació dins aquest termini implica la pèrdua de plaça, que s‟adjudicarà a les persones en llista
d‟espera per estricte ordre d‟inscripció.
6. La llista definitiva es publicarà dia 17 de març. Les persones que estaven a la llista d‟espera i hagin
resultat admeses hauran de confirmar del 17 al 19 de març.

COORDINACIÓ
Mª Dolors Pérez Riera (mdperez@dgoifp.caib.es) Telf. 971 176500 ext. 64178
CRITERIS DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ DE PLACES
1. Destinataris de fora de l‟illa de Mallorca que vulguin assistir presencialment.
2. Segons l‟ordre d‟inscripció dels destinataris.
CONDICIONS DE CERTIFICACIÓ
Per optar a la certificació l‟assistència ha d‟arribar, com a mínim, al 80% de la durada de l‟activitat (BOIB núm. 8 de
17/01/02 Ordre de 2 de gener) i s‟ha de participar activament a les activitats proposades.

PONENTS
Clara Eslava
Arquitecta per l‟ETSAUN, doctorada en teoria del projecte en l‟ETSAM, cofundadora des de
2004 de „eslava y tejada arquitectos‟, actualment és professora associada en Belles Arts i
Arquitectura a la Universidat Antonio de Nebrija, Madrid, a les àrees d‟estètica, història i
projectes de disseny industrial i espai interior. Coordinadora i coautora del llibre “Territorios
de la infancia”, investiga l‟experiència de l‟espai a l‟infància. Té diverses ponències i
publicacions sobre arquitectura escolar, infància i ciutat en diversos mitjans especialitzats
tant d‟arquitectura como de pedagogia. Actualment desenvolupa la seva tesis doctoral en
teoria del projecte sobre “Las huellas de infancia en el impulso creativo” en la ETSAM, UPM,
Madrid, sota la direcció de l‟artista i arquitecte Juan Navarro Baldeweg.
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Mercè Traveset
Psicopedagoga i especialista en Pedagogia Terapèutica. Logopeda. Psicòloga per la
Universitat de Barcelona, Terapeuta formada a l´Institut de Psicologia Humanista de
Barcelona. Formadora de l‟ICE de la UAB i directora de l‟àrea de Pedagogia Sistèmica i de la
Formació d´Infancia i Família a l´Institut Gestalt de Barcelona. Codirectora del Postgrau
Educació Sistèmica Multidimensional a la UAB i del Màster de Pedagogia Sistèmica a la FRV
de Tarragona. Codirectora de Connexions_Projectes de Formació Sistèmica.
Autora de diversos llibres, actualment dedicada a la formació de psicòlegs, terapeutes,
educadors i mestres i a l´atenció psicològica de persones, famílies, nens i adolescents en el
centre Batecs que dirigeix.

Alfredo Hoyuelos
És considerat com el llegat viu del pedagog italià Loris Malaguzzi, després de quedar captivat
i totalment influenciat per la metodologia reggiana. El 1963 es va llicenciar en Filosofia i
Ciències de l'Educació per la Universitat de Navarra. Ha estat el primer a recopilar tot el
pensament de Malaguzzi. Actualment, treballa com a coordinador de tallers d'expressió del
Patronat Municipal d'Escoles Infantils de Pamplona i ha coordinat un monogràfic que
inclouen articles sobre experiències viscudes a les escoles infantils de Navarra. Té nombroses
publicacions entorn al món de l‟Educació infantil. És coodirector del documental “Verd,
dolç, jazz. Tres mirades vers El Martinet”.

Rosa Pellisé
Diplomada en Magisteri, per l‟UAB, especialitat en educació infantil. Màster en pedagogia i
psicologia sistèmica, per l‟Institut Gestalt de Barcelona.
Ha estat mestra a diverses escoletes bressol de Catalunya i en els darrers anys ha portat la
direcció de l'escola bressol municipal "Els Daus" i l‟escola municipal “La Petjada” d‟Arenys
de Munt. Ha realitzat nombroses ponències i publicat articles a revistes d‟educació. És
membre dels grups de treball i recerca a l‟ICE d‟educació infantil de l‟UAB, formadora
de formadors de l‟ICE de l‟‟UAB i Formadora del Departament d‟Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
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