
 

 

Una mirada reflexiva: nous canvis, 

noves reflexions 

XIè Simposi d’Educació Infantil 
 

Creiem que ens trobem en un moment 

educatiu amb necessitats de canvi, alguna cosa 

s’està movent a les escoles. Per això, aquesta 

trobada pretén ser un punt de partida a la 

reflexió sobre què ensenyem i com ho 

ensenyem. Quin temps, quina importància 

donem als aprenentatges i com valorem els 

processos que fan els infants. A què ens 

referim quan parlem d’organitzar espais i 

materials per a un aprenentatge significatiu, on 

l’infant sigui el protagonista del seu propi 

desenvolupament. Parlem d’un infant 

competent, capaç d’adaptar els aprenentatges 

a les seves necessitats i interessos, un infant 

protagonista dels seus aprenentatges, de la mà 

d’un adult que observa, que ofereix, que 

acompanya. Com diu Sir Ken Robinson “Sabes, 

un niño de 3 años, no es la mitad de un niño de 

6”. Per això, enguany oferim un espai de 

reflexió al 0-6 pensant en una etapa bàsica i 

essencial pels aprenentatges posteriors. 

Programa 
 

Divendres 5 d’octubre 

18:30 h: Rebuda d’assistents 

19 a 20:30 h: Conferència inaugural: 

“La lectura abans de la lectura” 

A càrrec de Marta Luna, mestra i pedagoga. 

 

Dissabte 6 d’octubre 

9 – 10:15 h: Conferència “De pati a jardí” a 

càrrec de Carme Cols, mestra.  

10:15 – 10:45 h: Pausa 

10:45 – 12:15 h: Xerrada “L’experimentació”, a 

càrrec de Montserrat Benlloch. 

12:15 – 13:30 h: Tallers: 

1. Nadons, amb Sònia Kliass. 

2. Cremes, colònies i potingues, amb Victòria 

Carbó i Montse Padern. 

3. Un aprenentatge vivencial, amb l’Escola 

Vilamagore 

4. Les emocions en el dia a dia, amb Clara 

Salido 

5. El joc cooperatiu, amb Artijoc 

6. El circ, una eina per créixer, amb GT Mou-te 

13:30-14:30h: Xerrada de cloenda “El joc com 

a eina d’aprenentatge”, a càrrec de 

Jugarijugar. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Inscripció i matriculació: 

www.memcat.org abans de l’1/10/2012 

 

Preu:  30’-€  (20’-€ socis MEM) 

 

Lloc: Institut Alexandre Satorras 
Adreça: Av. Velòdrom, s/n  Mataró 

 

Organitza:    

 

Col·labora: 

 

                                               


