Jornada
Construïm oportunitats
per a la petita infància
Dissabte, 24 de febrer de 2018
Conservatori Municipal de Música de Barcelona
Auditori Eduard Toldrà
Bruc, 110-112. Barcelona

Les jornades del mes de maig passat van ser l’inici d’un
procés participatiu que tenia com a objectiu compartir,
entre tots els actors vinculats amb la petita infància,
l’anàlisi del moment i una mirada de futur encaminada a
millorar la qualitat dels serveis.
Ens podem felicitar per l’èxit d’aquest període de reflexió,
i destacar l’interès que ha suscitat i la riquesa del debat,
gràcies a les aportacions de les famílies, dels i de les
professionals de l’educació de la petita infància i d’altres
professionals de l’àmbit social i de la salut.
Aquesta jornada vol ser un nou espai on compartir els
reptes plantejats en el període de debat i continuar
construint oportunitats per millorar l’atenció a la petita
infància.

Jornada Construïm oportunitats per a la petita infància
Conductora de la jornada: Clara Sánchez-Castro, periodista

Programa

09.00 h

Recepció

09.30 h

Benvinguda i presentació de la jornada
Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

09.45 h

Model d’atenció a la infància 0-6
Doctora Cristina Conti, gerent del personal del sector educatiu de l’Ajuntament de Torí
La sostenibilitat del treball en educació
Professora Daniela Converso, Universitat de Torí
Giovanna Garrone, col·laboradora de l’assessora d’Educació i Edificis Escolars de
l’Ajuntament deTorí

10.45 h

Pausa – Cafè

11.15 h

Presentació del curtmetratge Un dia a l’escola bressol i taula rodona
Bonaventura Durall, director del curtmetratge i pare de l’EBM Can Caralleu
Mercè Lafarga, directora de l’EBM Can Caralleu
Rosa Gil, professora de Didàctica de la Llengua i Unitat Docent de l’ICE. UAB
Montserrat Fons, professora de Didàctica de la Llengua. UB

12.45 h

Presentació de la síntesi de l’informe de resultats del debat “Impulsem
educació i petita infància”
Montserrat Antón, doctora en Ciències de l’Educació

13.15 h

Els serveis educatius de la petita infància, una mirada de qualitat.
Cloenda
Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació, Infància i Joventut de l’ Ajuntament de
Barcelona

