Ponents:
Sr. Francisco López Ruperez,
president del Consell Escolar de l’Estat.
Sr. Pedro José González Felipe,
president del Consell Escolar de Navarra.
Sr. Raúl Fernández Ortega,
president del Consell Escolar de
Cantàbria.

JORNADA
SOBRE
“FAMÍLIES I
CENTRES
EDUCATIUS”

Dra. María Castro Morera,
directora del Departament de Mètodes
d’Investigació i diagnòstic en Educació
de la Universitat Complutense de Madrid.
Sr. Luís Lizasoain Hernández,
professor titular d’estadística de la
Universitat del País Basc.
Sra. Rosabel Rodríguez Rodríguez,
professora titular de Psicologia Evolutiva
i de l’Educació a la UIB.

Mallorca
20 febrer 2015
Sala Actes FELIB Palma

Sr. José Díaz Cappa,
fiscal de menors de les Illes Balears

Menorca
6 març 2015
Sala de Plens del Consell Insular de Menorca
Eivissa
26 març 2015
Palau de Congrés d’Eivissa
(Santa Eulària des Riu)
Consell Escolar de les Illes Balears
c/ Cecili Metel 11, esc B, 1rD
Tel: 971 715456
Fax: 971 715761
ceib.caib@gmail.com
http://ceib.caib.es

Introducció

Programa_de la jornada:

Inscripció

Aquesta jornada neix amb la intenció de
crear un diàleg i/o una reflexió sobre la
relació entre l’escola i les famílies, com a
un únic nucli d’acció en l’educació dels
nostres fills. Per enfortir aquesta relació
intentarem mitjançant les ponències i les
taules redones que es presentaran i el
posterior diàleg que esperam que es creï
tant durant la jornada com a l’escola i a
les nostres llars, mostrar els recursos
educatius que tenim al nostre abast,
informar de les vies legals que ens
emparen i, entre altres, reflexionar,
activar i potenciar la presència de les
famílies en l’àmbit educatiu i no només
escolar.

8.30 h Recepció i acreditació.
9.00 h Inauguració per part del president del CEIB
9.30 h Ponència:
(1a Part) Presentació de l’estudi sobre la
“Participació de les famílies en l’educació
escolar”.
(2ª Part) Presentació de la “XXIII Trobada dels
Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat”.
11.00 h Col·loqui
11.30 h Descans

Una
vegada
complimentat
el
full
d'inscripció, es remetrà al Consell Escolar
del CEIB:
Per correu electrònic al ceib.caib@gmail.com
o per fax al 971 71 57 61

Objectius:
-Analitzar i valorar la participació de les
famílies en l’àmbit escolar.
-Donar a conèixer els programes
socioeducatius, les seves accions i
polítiques que es duen a terme en la
comunitat educativa.
-Conèixer les diferents pautes jurídiques
d’actuació dels operadors docents i les
famílies en l’àmbit escolar i educatiu.
-Treballar la motivació i la participació
dels diversos membres que conformen la
comunitat educativa.

12.00 h Ponència: “La motivació de les famílies
dins l’àmbit educatiu”
13.30 h Col·loqui.
13.45 h Conclusions.
16.30 h Ponència: “Educació i Dret. Pautes
jurídiques d’actuació dels operadors docents i
les famílies en l’àmbit escolar i educatiu”.
18.00 h Col·loqui.
18.30 h Descans.
18.45 h Taula redona: “La participació de les
famílies dins el projecte educatiu de centre”.
20.15 h Col·loqui.
20.30 h Conclusions i cloenda.

L'ordre d'admissió de les sol·licituds es
determinarà per la data i hora de recepció.

El termini d'inscripció ﬁnalitza:
-Dia 13 de febrer de 2015 per a Mallorca
-Dia 27 de febrer de 2015 per a Menorca
-Dia 20 de març de 2015 per a Eivissa

Preu:
Gratuït

Admesos:
La relació d' admesos es farà pública a la pàgina
web del C o n s e l l E s c o l a r d e l e s I l l e s
B a l e a r s (http://ceib.caib.es), en l'apartat
Jornada “Famílies i Centres Educatius”.

-A partir de dia 16 de febrer per a
Mallorca
-A partir de dia 2 de març per a Menorca
-A partir de dia 24 de març per a Eivissa

Consell Escolar de les Illes Balears
c/ Cecili Metel 11, esc B, 1rD
Tel: 971 715456
Fax: 971 715761
ceib.caib@gmail.com
http://ceib.caib.es

