
   
TEMA 
GENERAL  
La força dels 
equips. Aprendre 
amb els altres per 
construir noves 
solidaritats
7 o 15H ACREDITADES  

FRANJA A  
(del 2 al 5 de juliol  
de 10 a 13.30h)  
 
15H ACREDITADES  

 
 
 
  

Aprendre des del cos  
i el moviment  
Moviment espontani, expressió, 
consciència... Comprendrem el 
cos i el moviment dins d’un espai 
i un temps concrets, per desenvo-
lupar-se, relacionar-se, aprendre, 
i conèixer-se a un/a mateix/a.  
Ho farem vivencialment i també  
a través de la reflexió i el diàleg.
  
  

InscripcióInscripció

UNA ESCOLA D’ESTIU  
IDÈNTICAMENT DIFERENT!
 

Totes les activitats formatives  
s’adrecen a totes les etapes educatives. 

Equips de 4 persones formadores  
per a cada activitat formativa. 

Activitats reconegudes pel  
Departament d’Educació. 
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https://www.rosasensat.org/producte/aprendre-des-del-cos-i-el-moviment/
https://www.rosasensat.org/producte/aprendre-des-del-cos-i-el-moviment/
https://www.rosasensat.org/producte/tema-general-15-hores/
https://www.rosasensat.org/producte/aprendre-des-del-cos-i-el-moviment/
https://www.rosasensat.org/formacio/escola-destiu/


 

Redescobrim el món  
del llegir i l’escriure? 
Proposta formativa al voltant del 
món escrit per dotar d’eines i estra-
tègies per descobrir i imaginar dinà-
miques singulars i creatives, capa-
ces de transferir la passió pel gust 
per la lectura i l’escriptura. Ficció, 
creativitat i paraules són els tres 
elements centrals del taller. 

Art i justícia global  
des de l’escola
L’art és el llenguatge universal per 
excel·lència, un llenguatge que 
pot transformar les aules i també 
les societats. Aquesta proposta es 
centra en l’experiència artística i 
la creativitat, en què partirem de 
la metodologia socioafectiva per 
arribar a un projecte col·lectiu 
que podrem aplicar a la nostra  
escola i institut.

 

Educar en l’era digital   
TIC, TAC, TEP: tecnologia,  
civisme i col·laboració. Pot esdeve-
nir la tecnologia una eina per a la 
transformació educativa? En  
un món en constant evolució, la  
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https://www.rosasensat.org/producte/redescobrim-el-mon-del-llegir-i-lescriure/
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https://www.rosasensat.org/producte/educar-en-lera-digital/
https://www.rosasensat.org/producte/redescobrim-el-mon-del-llegir-i-lescriure/
https://www.rosasensat.org/producte/art-i-justicia-global-des-de-lescola/
https://www.rosasensat.org/producte/art-i-justicia-global-des-de-lescola/
https://www.rosasensat.org/producte/educar-en-lera-digital/


tecnologia és a la vegada motor  
de canvi i eina per dur-lo a terme.  
En aquesta formació, compartirem 
estratègies i eines al voltant de l’ús 
didàctic de la tecnologia com a 
eina educativa. 

Globalitzar en educació   
Què volem dir quan parlem 
de globalització en educa-
ció? Proposem reflexionar sobre 
com la idea de globalitzar està 
vinculada a la mirada que dirigim 
als infants, a com aprenen, a les 
pràctiques d’aula, i alhora a com 
afecta tots els aspectes de la vida 
dins i fora dels centres educatius.

 

 

Empoderament  
d’equips per al canvi  
educatiu al centre lobalitzat) 
La transformació educativa no es 
podrà produir en contextos  
burocràtics o autoritaris, sinó  
que requereix un entorn de tre-
ball basat en el lideratge col·la-
boratiu. Reflexionarem sobre les 
necessitats i potencialitats de  
canvi al teu centre i sobre el rol 
que pots (o podeu, com a equip)  
jugar per catalitzar-lo.
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https://www.rosasensat.org/producte/globalitzar-en-educacio-mati/
https://www.rosasensat.org/producte/empoderament-dequips-per-a-la-transformacio-educativa-mati/
https://www.rosasensat.org/producte/empoderament-dequips-per-a-la-transformacio-educativa-mati/
https://www.rosasensat.org/producte/empoderament-dequips-per-a-la-transformacio-educativa-mati/
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FRANJA B  
(DEL 2 AL 5 DE JULIOL  
DE 15 A 18.30H)  
 
15H ACREDITADES 
 

 

Globalitzar en educació 
Què volem dir quan parlem de glo-
balització en educació? Proposem 
reflexionar sobre com la idea de 
globalitzar està vinculada a la mi-
rada que dirigim als infants, a com 
aprenen, a les pràctiques d’aula, i 
alhora a com afecta tots els aspec-
tes de la vida dins i fora dels cen-
tres educatius.

 

Inclusió: mite i/o realitat? 
Reflexionem per fer-la  
possible (perfil professional: 
Podem imaginar una escola per a 
tothom i sense etiquetes? Com ens 
posicionem davant la inclusió? La 
diversitat és l’excepció o la norma? 
En aquesta formació volem visua-
litzar mesures universals d’apre-
nentatge com a base de la trans-
formació educativa i de creació de 
contextos educatius inclusius.

Aprendre a comunicar en 
una societat multilingüe  
i multicultural 
Ensenyar a comunicar en la socie-
tat actual suposa tenir en compte 
la realitat d’una societat intercon-
nectada, multilingüe i multicultu-
ral i amb uns mitjans que poten-
cien l’aula sense murs. A partir de 
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l’estructura de projectes d’aula, 
elaborarem les bases per a un  
projecte lingüístic i comunicatiu  
de centre que integri totes les llen-
gües, totes les àrees curriculars  
i tots els espais.

 
 

Quins espais i quins temps?  
Volem reflexionar sobre les coor-
denades espai i temps, aplicades al 
nostre context. Pensarem sobre la 
imatge que tenim de la infància,  
el què sabem sobre com s’aprèn,  
els escenaris que ho possibiliten, 
els temps que permeten que to-
thom en formi part, les actituds 
dels adults i tantes altres  
qüestions que puguin sorgir. 

 
Aprendre des del cos  
i el moviment (perfil profes-
Moviment espontani, expressió, 
consciència... Comprendrem el 
cos i el moviment dins d’un espai 
i un temps concrets, per desenvo-
lupar-se, relacionar-se, aprendre, 
i conèixer-se a un/a mateix/a. Ho 
farem vivencialment i també a 
través de la reflexió i el diàleg.

 
FRANJA C  
(8 I 9 DE JULIOL DE 9.30 A 
13.30H I DE 15 A 17.30H)  
 

Inscripció

Inscripció

Inscripció

https://www.rosasensat.org/producte/continuitat-despais-i-temps-tarda/
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https://www.rosasensat.org/producte/empoderament-dequips-per-a-la-transformacio-educativa-mati-i-tarda/


Empoderament d’equips per 
al canvi educatiu al centre   
La transformació educativa no es 
podrà produir en contextos bu-
rocràtics o autoritaris, sinó que 
requereix un entorn de treball 
basat en el lideratge col·laboratiu. 
Reflexionarem sobre les necessi-
tats i potencialitats de canvi al teu 
centre i sobre el rol que pots  
(o podeu, com a equip) jugar  
per catalitzar-lo.
 
 

Ens STEAM fent les  
preguntes correctes? 
Ens endinsarem en el món de les 
activitats STEAM des d’un vessant 
experimental i vivencial per inte-
grar-la com a eina quotidiana per 
a l’alfabetització científica. A través 
dels reptes, el pensament crític i la 

capacitat de generar(-se) pregun-
tes, construirem una manera de 
portar l’aprenentatge interdiscipli-
nari als infants i joves.

 
 

Quins espais i quins temps?  
Volem reflexionar sobre les coor-
denades espai i temps, aplicades  
al nostre context. Pensarem sobre  
la imatge que tenim de la infància,  
el què sabem sobre com s’aprèn, 
els escenaris que ho possibiliten, 
els temps que permeten que  
tothom en formi part, les actituds 
dels adults i tantes altres  
qüestions que puguin sorgir. 
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Inscripción

  
Esta Jornada Internacional de Educación 
Infantil está impulsada y organizada por 
la Associació de Mestres Rosa Sensat, la 
Fundació Artur Martorell y la Fundació 
Marta Mata Garriga.

Durante la jornada se debatirá/ reflexio-
nará sobre cuatro bloques que preten-
den abordar algunos de los temas que 
caracterizaron la vida profesional de 
Irene Balaguer, maestra de educación  
infantil y pedagoga que nos dejó  
el pasado mes de diciembre.

PROGRAMA 
Lugar de realización: CaixaForum  
 
8.30 Acreditaciones 
9.00 Recordando a Irene Balaguer  
(Acto abierto) 
10.30 PAUSA CAFÉ    
INICIO JORNADA 
11.00 BLOQUE 1: ¿DE QUÉ 
INFANCIA HABLAMOS? 
Moderadora: Mercedes Blasi 
(Andalucía) Ponentes: Ana Lia 
Galardini (Pistoia, Itàlia), Lica 
Barbosa (Brasil), Eva Jansà 
(Catalunya) 
12.30 BLOQUE 2: ¿QUÉ  
MAESTROS NECESITAMOS? 
Moderador: Gino Ferri (Italia/
Catalunya) Ponentes: Jennifer Haza 
(México), Maica Bernal (Catalunya), 
Sergio Díez (Cantabria) 
14.00 COMIDA PIC-NIC (incluida) 
15.30 BLOQUE 3: ¿QUÉ  
ESCUELA QUEREMOS? 
Moderadora: Patricia Redondo 
(Argentina) Ponentes: Claus Jensen 
(Dinamarca), Mara Davoli  
(Reggio Emilia, Italia),  
Agnès Szanto (Hungria) 
17.00  BLOQUE 4: DE LAS POLÍTI-
CAS A LA ESCUELA Moderador: 
Miquel Àngel Essomba(Catalunya)
Ponentes: Peter Moss (Londres, 
Inglaterra), Carmina Ferrero (Madrid), 
Sonia Larrubia (Sao Pablo, Brasil) 
18.30 Cierre de la Jornada

 Pensando
 con Irene Balaguer

6 de julio de 2019,

Jornada internacional  
de educación infantil

CaixaForum

WWW.ROSASENSAT.ORG

BARCELONA
infancia, maestras 
y escuela  

https://www.rosasensat.org/producte/jornada-internacional-deducacio-infantil-infancia-mestres-i-escola-pensant-amb-irene-balaguer/

