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

T

Acte obert a tota la ciutadania



PRESENTACIÓ DE LA JORNADA

Cerdanyola del Vallès, com a ciutat educadora, té un llarg recor�eg�t en la dinamització i la innovació en 
l’àmbit educatiu, que s’ha concretat al llarg del temps.

El Projecte Educatiu de Cerdanyola (PEC) esdevé una eina útil per a la reflexió, el debat, el compromís i el 
consens, vinculant t�es àmbits clau: la ciutat, l’educació i la par�icipació ciutadana.

I en aquest escenari és on té lloc la I Jor�ada de Temps Educatiu a les escoles de Cerdanyola del Vallès. Una 
jor�ada que busca oferir un espai de debat, reflexió i anàlisi entor� a la jor�ada horària a les escoles i les 
seves implicacions socials i pedagògiques.

SALUTACIÓ DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ

En una societat dinàmica, canviant com l’act�al es fa evident la necessitat d’oferir espais de debat i reflexió 
sobre educació. I això implica par�icipar, debat�e i emprendre accions clares i adequades a la ciutat tenint en 
compte la societat moder�a, les seves aspiracions i les seves necessitats, com a referent en matèria d’educació.

Per tant, cal caminar cap a models més àgils, flexibles, lleugers en nor�es i procediments, més horitzontals i 
eficaços. Però, en cap cas, han de suposar la disminució de l’autonomia pedagògica, cur�icular i organitzativa 
dels cent�es escolars. 

Elvi Vila
Regidora d’Educació



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. 



LLOC DE REALITZACIÓ

Escola Sant Mar�í
Car�er de Sant Iscle, 1,
08290 Cerdanyola del Vallès

ORGANITZACIÓ

Ser�ei d’Educació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Av. Espanya, 6-C
935 808 888 (ex�. 3710/3700)

INSCRIPCIÓ

Per a més infor�ació consultar la plana web:
www.cerdanyola.cat/tempseducatiu 


