
	  
 

  

FÒRUM D’EDUCACIÓ VALÈNCIA 
Primera Trobada 
21 de febrer de 2015 - València 
Centre Cultural La Nau 
de La Universitat de València 
foroeducacionvalencia@gmail.com  
#forovlc 

TROBADA DE LA INFÀNCIA VALÈNCIA 
Trobada 2015 
18 d’abril de 2015 - València 
Parc de l’Oest de València 
educacion3f@gmail.com  
 

TROBADA ESTATAL MOVIMENTS DE 
RENOVACIÓ PEDAGÒGICA 
Trobada Estatal MRP - 2015 
14 de febrer de 2015 - Campello  

ALTRES COL·LABORACIONS I ACTIVITATS PARTICIPATIVES D’AMESTI AL CURS 2014/2015 

II JORNADES D’EDUCACIÓ I 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL 
Jornades Repensar la pràctica 2015 
15 i 16 de maig de 2015 - València 
Centre Veïnal-Cultural Tres Forques de 
València 

ESCOLA OBERTA 
Iniciativa “altra mirada a l’educació” 
Projecte en el que participen tots els 
sectors de la comunitat educativa, 
fonamentat en una educació digna, 
integral i amb les màximes oportunitats, i 
que es desenvolupa mitjançant les 
experiències, els projectes de treball i 
l’educació emocional, total i creativa. 
Projecte iniciat al curs 2014/2015. 

Contacte, informació, col·laboracions,  ponències, articles, inscripcions, matrícules: 
 
www.amestieducacio.com                                              Xarxes socials: 

    
Correu electrònic:          www.facebook.com/amestieducacio 
amestieducacio@gmail.com          

 twitter: @amestieducacio 

FORO DE EDUCACIÓN SEVILLA 
Creació d’un document base 
que fonamente la Llei d’Educació. 
Curs 2014/2015 
Trobada col·lectius participants 
18 d’abril de 2015 - Madrid 

A la web de l’Associació Educativa 
també vas a trobar articles publicats, 
enllaços, activitats, col·laboracions, 
vídeos... 

www.amestieducacio.com Per tant, des d’una concepció participativa, horitzontal i comunitària, AMESTI EDUCACIÓ ha començat 
a desenvolupar tots els seus reptes com Associació Educativa. Així, com a col·lectiu estem portant a 
terme diferents i multidireccionals accions d’intervenció socioeducativa, que tenen com a fonaments 
contribuir activament en la transformació i en la millora social, i treballar creativament per dignificar la 
infància i per la dignificació professional i humana. 
 
Així, actualment estem desenvolupant les nostres tasques des de diferents vessants i àmbits  d’acció 
amb projectes i activitats dirigides tant al cos docent com a la resta de la comunitat educativa: 
 
-Espais participatius i desenvolupament infantil. -Espais d’intercanvi i desenvolupament professional. 
-Espais de difusió i reconeixement.   -Espais comunitaris i de desenvolupament social. 

DESENVOLUPAMENT I TRANSFORMACIÓ SOCIOEDUCATIVA: L’EDUCACIÓ ÉS LA CLAU 

-Defensa de la Infància. Des de les escoles 
infantils, les escoles, les societats i els estats hem 
de dignificar la infància: començant pels seus 
drets i seguint per les seues necessitats, 
oportunitats, reconeixement, participació, talents, 
educació, llibertat, felicitat… des dels zero anys. 

-Desenvolupament digne i ple. Ciutadania, 
infància, consciència, participació i dinamització 
comunitària, de base i professional, 
interassociativa, de reconeixement, 
multidisciplinar, integral, activa… 

-Desenvolupament de la creativitat i l’esperit 
crític. Ens referim a desenvolupar-nos 
plenament com persones; de diversitat, 
d’evolució, de compromís, d’emocions, de 
pensament, de debat, d’acció… En definitiva, 
d’aprendre per a viure. 

-Desenvolupament integral i holístic. Procés 
de desenvolupament gradual, respectuós, 
permanent i vivencial basat en les oportunitats, 
la qualitat i l’estima. L’educació, les cultures, la 
identitat i les experiències com ferramentes de 
desenvolupament, evolució, benestar i 
transformació socioeducativa. 

Com a síntesi, des de la Associació de Mestres Grup de Treball per la Infància proposem: 

AMESTI	  EDUCACIÓ	  

ASSOCIACIÓ	  DE	  MESTRES	  
GRUP	  DE	  TREBALL	  PER	  LA	  INFÀNCIA	  

REPTES	  I	  ACTIVITATS	  AL	  CURS	  2014/2015	  

VIATGES PEDAGÒGICS 
Durant el curs es realitzen i possibiliten 
viatges de formació i visites 
pedagògiques a centres educatius de 
referència. 
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DE 0 A 6 RAONS I EMOCIONS PER ENRIQUIR LA PRÀCTICA A L’EDUCACIÓ 
INFANTIL 
Modalitat Jornades de formació i intercanvi professional 
Dates 5 i 6 de setembre de 2014 
Durada 15 hores 
 

PLA DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CURS 2014/2015 

CURS D’EXPERTS EN EDUCACIÓ INFANTIL- 1 
Modalitat Curs de formació, creació i intercanvi professional 
Dates D’octubre de 2014 a juny de 2015 
Durada 90 hores 
 
PROGRAMA DEL CURS D’EXPERTS EN EDUCACIÓ INFANTIL- 1 
Data Seminari Mestres 
4/10/2014 L’experiència educativa a Reggio Emilia. 

Pedagogia de la Tendresa 
Conxa Delgado. 
Lidia Turner 

7/11/2014 Educació emocional i resolució de conflictes Carme Boqué 
13/12/2014 Pedagogies, cultures i educació infantil Jaume Martínez 

Bonafé 
31/01/2015 Música, vida i educació infantil. 

Mètode BAPNE 
Ferran Aleixandre. 
Natalia Crespo 

7/02/2015 Intel·ligències múltiples Mar Romera Morón 
7/03/2015 Aprendre a pensar. Filosofia per a infants Angélica Sátiro 
25/04/2015 Psicomotricitat vivenciada Iolanda Vives 
9/05/2015 Repensar la infància Alfredo Hoyuelos 
27/06/2015 Trobada-cloenda del Curs AMESTI EDUCACIÓ 
 

És especialment important fer visible, donar reconeixement a l'etapa decisiva de l'educació infantil i 
entendre-la amb identitat pròpia i no propedèutica d'etapes posteriors. I això, clar, reclama de nosaltres, 
com a mestres, com educadors i educadores, el nivell més alt de formació, responsabilitat professional i 
compromís amb la idea més emancipatòria i llibertària possible de l'educació. 
 
Durant el curs 2014/2015, AMESTI EDUCACIÓ està portant a terme el pla de formació i 
desenvolupament professional amb el clar objectiu de transmetre a la societat educativa un esperit 
renovador, creatiu, crític i just, basat en l’aprenentatge actiu, afectiu, experiencial, holístic, competencial i 
global de l’infant. 

AMESTI FORMACIÓ 

Som entitat col·laboradora de la Conselleria d’Educació de València, 
el Servei de Formació Permanent del Professorat de la Universitat de València i de 

Florida Universitària. Tanmateix col·laborem amb diferents entitats, col·lectius i 
moviments associatius, ciutadans i socioeducatius del nostre entorn. 

Informació ampliada i matrícules a: www.amestieducacio.com 

Des de l'Associació Educativa estem portant a terme diferents plans d'acció comunitària de 
desenvolupament socioeducatiu per tal de contribuir i participar activament en la millora i transformació 
social. 

Doncs, a més a més de la vessant dedicada a la formació, l’Associació Educativa té també una 
vessant d’acció d’àmbit comunitari denominada AMESTI SOCIAL. Amb els fonaments de que el 
desenvolupament educatiu es porta a terme també fóra dels centres educatius i que l’entorn, alhora, 
forma part de les escoles i escoles infantils, AMESTI EDUCACIÓ focalitza també la seua acció en la 
dinamització i participació social, el treball intercomunitari, de base i a peu de carrer, i el 
desenvolupament i la transformació social. 

AMESTI SOCIAL 

PROJECTE INTERCOMUNITARI DE DESENVOLUPAMENT SOCIOEDUCATIU AL 
BARRI DE TRES FORQUES- VARA DE QUART DE VALÈNCIA 

COORDINADORA D’EDUCACIÓ 3F 

- Ruta segura: projecte comunitari per potenciar la seguretat i autonomia dels xiquets i 
xiquetes del barri, per facilitar la vida laboral de les famílies del barri, per crear consciència 
ciutadana, per generar benestar i per fomentar que la vida al barri (al municipi, a la societat...) 
es base en la dignitat, els drets i la pròpia vida dels infants i totes les persones que l’habitem. 

- Hort Comunitari - Escolar: als espais exteriors del Centre de l’Associació de Veïnal - 
Cultural Tres Forques - Vara de Quart hem començat a crear un hort comunitari, en el que 
es pot tant participar activament com visitar en grups d’aprenentatge per realitzar i 
vivenciar activitats naturals, experiencials i saludables en un entorn urbà (tallers a l’hort). 

 

- Escola de Mares i Pares: al llarg del curs anem a desenvolupar diferents  
tallers d’intercanvi i formació sobre temes suggerits per les famílies.  

- Consell de la Infància: els drets dels infants estan recollits i especificats en moltes lleis i 
normatives legals actuals. Amb la creació del Consell de la Infància anem a donar veu real 
als nostres fills i filles per a que aporten d’una forma reglada, participativa i democràtica 
totes les seues opinions i iniciatives per fer una vida millor. 

Es concreta amb la creació de la Coordinadora d’Educació 3F (mitjançant la que l’Associació Veïnal-
Cultural, les AMPES, les escoles i altres entitats i col·lectius del barri, treballen multidireccionalment 
junt a AMESTI EDUCACIÓ per desenvolupar-ho.                                                                                       
Al curs 2014/2015 s’han iniciat les següents actuacions intercomunitàries: 

- Trobada dels infants del barri: en la primavera del 2015 hem dissenyat una festa per a totes i tots els infants del 
barri amb jocs infantils, música i tallers d’activitats desenvolupats per les AMPES i entitats col·laboradores. 

“Educar no és afegir, és ajudar a descobrir amb estima. 
Es tindre el compromís de garantir el desenvolupament integral  

 i harmònic dels  infants, d’ensenyar nous camins per construir un 
present i un futur amb èxit , benestar y millora social”  
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