
14 de gener a les 9:30 h Escola Sant Martí

T

Acte obert a tota la ciutadania



PROGRAMA DE LA JORNADA

9.30 h. Benving�da i parlaments, a càr�ec de la Il·lm. Sr. Carles Escolà, alcalde de Cerdanyola, i la Sra. Elvi 
Vila, regidora d'Educació.

10 h. Conferències.

"Educació i  cent�es escolars, més enllà del debat sobre la Jor�ada contínua", a càr�ec del Sr. Jaume Ag�ilar, 
membre de l'equip coordinador de la Federació de MRP de Catalunya i la Sra. Maria Vinuesa, mest�a d'Educa-
ció Infantil i membre de l'executiva de l’Associació de Mest�es de Rosa Sensat.

11.00 h. Pausa cafè.

11.30 h. Taula de debat.

El Temps Educatiu a les escoles.

Amb la par�icipació del Sr. Jaume Ag�ilar, membre de l'equip coordinador de la Federació de MRP de Catalun-
ya; la Sra. Maria Vinuesa, mest�a d'Educació Infantil i membre de l'executiva de l’Associació de Mest�es de 
Rosa Sensat; el Sr. Ramon Font, por�aveu Nacional d'USTEC·STEs IAC; el Sr. Andrés Encinas, ex-vocal de la 
Junta de FaPaC i una representant del Depar�ament d’Ensenyament.

Coordina la taula la Sra. Maria Soler, Tècnica d’Educació Municipal de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

13 h. L’ex�eriència de l’Escola Pau Vila.

Conferència a càr�ec del Sr. Enric Naval, director de l‘Escola Pau Vila d’El Papiol. És una de les primeres escoles 
del Pla Pilot de la jor�ada contínua del Depar�ament d’Ensenyament.

Després de la conferència hi haurà tor� ober� de preg�ntes.

13. 45 h. Cloenda de la jor�ada. 



I JORNADA: TEMPS EDUCATIU

Parlem del temps educatiu
El passat dissabte 14 de gener més d'un centenar de persones es van reunir a l'escola
Sant Martí per aprendre i debatre sobre l'organització del temps educatiu a les
escoles. Més enllà del debat entre jornada partida i jornada continuada, es van
presentar propostes i experiències sobre com estructurar el temps educatiu dels
infants.
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I JORNADA: TEMPS EDUCATIU

Més enllà del debat sobre la
jornada contínua

Maria Vinuesa, mestra d'Educació Infantil i membre de l'executiva de
Rosa Sensat, i Jaume Aguilar, portaveu de la Federació de Moviments
de Renovació Pedagògica, van presentar les seves reflexions sobre com
hauria de ser el temps educatiu, tant dins com fora de l'escola.
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I JORNADA: TEMPS EDUCATIU

El temps educatiu a les escoles:
taula rodona

Montserrat Payès, responsable del Servei d'Ordenació Curricular
d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Ensenyament; Ramon
Font, portaveu d'USTEC; Andrés Encinas, exvocal de la Junta de
FaPaC i els ponents de la primera part de la jornada, Jaume Aguilar i
Maria Vinuesa, van debatre, juntament amb els i les assistents, sobre
diversos aspectes del tema que ens ocupa.
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Escoles Vall d'Aro,Els Estanys i Fanals, de Castel l , - Platja
d'Aro; Pedralta, de Santa Cristina d'Aro; l 'Ol ivar Vell
d'Esclanyà, de Vall-l lobrega; Pau Vila, d'El Papiol; Sant
Jordi, de L'Ametl la de Mar; CEE Can Rigol, d' El Prat de
Llobregat; CEE El Pontarró, de Martorel l , CEE Horitzó, de
Pineda de Mar; Les Oliveres, de Cabrera d'Anoia;
Finestres, de Mieres; de Lliurona, Sant Jordi d'Oliana, de
Tuixent, d'Hortsavinyà, Puig drau, del Montseny; Mestral,
de l 'Hospitalet de l 'Infant, Valdelors, de Vandellòs, Ramon y
Cajal, d'Ul ldecona, i Concepción Arenal, Eduard Marquina,
Can Fabra i Congrés Indians de Barcelona.

cliqueu per veure el mapa

https://drive.google.com/open?id=13PHl5vcPbTTBcJYtxNzPdr9vBDs&usp=sharing
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I JORNADA : EMPS EDUCATIU

L'escola Pau Vila, d'El Papiol:
una experiència de jornada
continuada
Enric Naval, director del centre, va explicar el procés pel qual la seva
escola havia entrat a formar part del pla pilot del departament
d'Ensenyament i la repercussió d'aquest canvi en el funcionament del
centre.
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