
SEGONES	  JORNADES	  	  
D’EDUCACIÓ	  INFANTIL	  O-‐6	  ANYS	  

“EDUCACIÓ	  INFANTIL.	  
LA	  LLUM	  I	  EL	  COLOR	  DE	  LA	  
PEDAGOGIA	  DE	  LA	  VIDA”	  

11	  I	  12	  DE	  SETEMBRE	  DE	  2015	  
-‐VALÈNCIA-‐	  

OBJECTIUS,	  INSCRIPCIONS	  I	  MATRÍCULA	  

Objectius generals de les Jornades. 

-Oferir un programa de formació accessible i de qualitat. 

-Transmetre motivació i il·lusió a la comunitat educativa. 

-Enriquir la pràctica docent, l’experiència com a ferramenta 

d’aprenentatge. 

-Propiciar un espai d’intercanvi i reflexió, cultura i creixement. 

-Estimular l’ètica, l’eficàcia i l’esforç en els professionals de l’educació 

-Ampliar la xarxa educativa de 0 a 6 anys. 

Inscripcions. Preus i Condicions. 

-Dates i Horaris: Divendres 11 de 17’30 a 21 hores. Dissabte 12 de   

9 a 14 hores i de 16 a 21 hores. 

-Lloc: Centre Veïnal-Cultural Tres Forques. 

   Carrer Tres Forques nº 98- 46014 València 

-Aforament: 100 participants. 

-El preu de les Jornades és de 50€. 

-El preu de les Jornades per als socis i sòcies AMESTI és de 30€. 

-La inscripció a les Jornades inclou: 

   - Assistència i participació. 

   - Esmorzar, berenar i “picadeta fi de festa” de les Jornades. 

   - Certificat acreditatiu de formació reconegut per Conselleria    

     d’Educació, Universitat de València i Florida Universitària. 

-Possibilitat de dinar (consultar condicions i preu a la web). 

Matrícula. 

-Connecta’t a: www.amestieducacio.com 

- Completa el document de matrícula i segueix el procés d’inscripció. 

- Data límit matrícula: 31 de juliol de 2015.  

-Informació i contacte AMESTI EDUCACIÓ: 

www.amestieducacio.com / amestieducacio@gmail.com  

Telèfons: 96-212.94.39 / 696.367.045 / 651.054.828 / 653.551.686 



	   [FECHA]	  

DIVENDRES	  11	  DE	  SETEMBRE	  

-13’30-14h  “Preguntes, respostes i diàleg - debat” 

Tanmateix abans de dinar es proposa ”l’Espai d’expressions, 

reflexions i emocions” per a que cada participant expresse per 

escrit qüestions professionals, dubtes, suggeriments, etc. per 

després tractar-les en una ficada en comú. 

-14-16h   “Bon profit” (descans i dinar) 

-16-17h “Escola Infantil Bressol: altra mirada a l’educació 

infantil”   Ponència a càrrec de Magdalena Ferre Beneyto. 

-17-18h “L’educació infantil és qüestió de totes i de tots. 

Repensar, compartir i actuar” 

Debat, diàleg i ficada en comú de les qüestions, dubtes i 

suggeriments que els mateixos participants han expressat junt 

amb les aportacions dels ponents convidats a les Jornades.  

-18-18’23h   Descans i berenar 

-18’30-20h “Les llavors de la societat. L’Educació des del 

naixement” 

Ponència cloenda a càrrec de Vicenç Arnaiz Sancho. 

-20-20’30h  “Preguntes, respostes i diàleg - debat” 

-20’30-21h “Conclusions i cloenda II Jornades AMESTI”  

Desenvolupada per AMESTI EDUCACIÓ 

 

-Des de les 21h: “Acomiadament sensitiu” 

Per tancar les Segones Jornades gaudim d’uns moments 

d’intercanvi, diàleg i relació a la fresca amb la música ambiental i 

una picadeta que dóna fi a les II Jornades d’Educació Infantil. 

-17’30-18h Benvinguda i acreditacions 

-18-18’10  “La màgia de les llums”  a càrrec de Drusila Dones. 

-18’10-18’30h Presentació II Jornades AMESTI EDUCACIÓ   

-18’30-20h “Pedagogies emancipadores: La transformació 

social des dels zero anys” 

Ponència inaugural a càrrec de Miguel Ángel Santos Guerra.  

-20-20’30h  “Preguntes, respostes i diàleg - debat” 

-20’30-21h “Rialles educatives” 
Espai dinamitzat pel conta-contes Llorenç Giménez. 

PROGRAMA	  DE	  LES	  JORNADES	  

DISSABTE	  12	  DE	  SETEMBRE	  

-9-9’30h Benvinguda 

-9’30-11’30h “Racons d’experiències”  

Tallers participatius en grups reduïts. Dinàmica en la que tots els 

grups desenvolupen els tres tallers proposats: 

-Cos, creativitat i art: l’expressió plàstica a l’educació infantil. 

Taller desenvolupat per Ana Mangas. 

-Llums, ombres i colors. L’educació artística com a recurs 

d’aprenentatge, expressió i plaer. 

Taller desenvolupat per Drusila Dones. 

-Arquitectura per a infants. Ciutat, paisatge i materials reciclats. 

Taller desenvolupat pel col·lectiu “Apeu de carrer”. 

-11’30-12h  Descans i esmorzar 

-12-13’30h “Explorar la vida dins d’un aula: reptes al llarg del 

viatge”   Ponència a càrrec de Bernardino Salinas. 

PROGRAMA	  DE	  LES	  JORNADES	  

	  Col·∙laboren:	  	  	  35 FORMIGUETES 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AAVVCC3FORQUES	  	  	  

DISSABTE	  12	  DE	  SETEMBRE	  

Jornades	  reconegudes	  per	  Conselleria	  d’Educació,	  Servei	  de	  Formació	  
Permanent	  del	  Professorat	  de	  la	  UV	  i	  Florida	  Universitària	  


