Jornada de formació per a educadors de llars
d'infants
Dm, 11/06/2013 per Catalunya Religió

(FECC) La Fundació Escola Cristiana de Catalunya i la Fundació Pere Tarrés
organitzen una jornada de formació per a educadores de llars d'infants.
L’acte, que tindrà lloc el 15 de juny al CosmoCaixa de Barcelona, comptarà amb
una conferència, una taula rodona i la presentació d’experiències de diverses
escoles bressol.
Si convenim que educar les noves generacions de nois i noies és clau per al futur
d’un país, quina millor manera que començar pels més menuts i, encara més, pels
mestres que els hauran de formar? Aquest és el propòsit de la Jornada (0-3) Llars
d’Infants. Les relacions amb l’entorn i el treball en xarxa.
La jornada, que inclourà una conferència, una taula rodona i la presentació
d’experiències de diverses escoles bressol, té com a principals objectius
reflexionar sobre la importància del treball amb els agents educatius de l’entorn i
de la comunitat local (famílies, municipi, comunitat), compartir projectes i
activitats que fomentin la participació de les famílies, i aprofundir en el
coneixement del joc com a eina educativa i de foment de la interacció entre l’infant
i els agents educatius.
Per assolir aquests objectius, la jornada comptarà amb la conferènciaEl joc com a
instrument educatiu i de descoberta de l’entorn,que pronunciarà la pedagoga,
experta en jocs, joguines, infància i noves tecnologies i educació en el temps de
lleure, a més a més de directora de Marinva, Imma Marín.
També tindrà lloc la taula rodona Escola bressol i el treball comunitari en xarxa, en
la qual intervindran l’expert en educació emocional i formador de la FPT, Sergi
Sanmartí -que parlarà d’Educar en l’entorn-, i el director de l’Institut Municipal
d’Educació de Tarragona, Carles Cepero, que abordarà Les escoles bressol
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municipals en el context de municipi educador.
La jornada, que comptarà amb la presència del director general de Centres
Concertats i Centres Privats del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, Miquel García; del secretari general de la FECC, Enric Puig,i del
director general de la FPT, Josep Oriol Pujol, oferirà també espais d’experiències
de llars d’infants que respondran als temes Escola bressol i famílies. (El programa
FEAC), Escola bressol i comunitat educativa i Escola bressol i cultura popular.
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