
 1 

 

 
Jornada d' Educació Infantil 

L'infant com a constructor dels seus propis 
aprenentatges 
Diputació de Tarragona 

Sala Santiago Costa 

Passeig de st Antoni 100 

Tarragona 

Dissabte, 29 de març de 2008 

 
 
Presentació 
Malgrat la manca d’aigua i el canvi climàtic, l’arribada de l’AVE i els problemes 
del transport en general, la incorporació de noves lleis i les reformes educatives, 
la pujada de preus i la pèrdua de valor adquisitiu, el mal d’esquena i les petites 
grans coses que ens succeeixen a cadascú de nosaltres cada dia... els nens 
segueixen naixent i anant a escola. I a l’escola, immersa en aquest context, de 
vegades poc engrescador, els nostres petits troben l’espai, l’ambient, les 
persones que incondicionalment treballen per facilitar i acompanyar la difícil i 
meravellosa tasca de fer-se gran. 
És en aquests oasis plens d’atencions, de bones pràctiques i de molta 
paciència on mestres i educadors, a més de vetllar per les necessitats vitals i 
immediates, es plantegen els grans reptes educatius.  
 
ESTRUCTURA I HORARIS 
9:00 Recepció i lliurament del material 
Edifici de la Diputació de Tarragona, entrada. 
 
9:30 Inauguració de la Jornada 
 
9:45 a 11:15 Experiències de bones pràctiques 
Créixer junts escoltant i observant els infants, a càrrec de Misericordia Olesti. 
Mestra de la Llar Tabalet, de Reus. 
 
“Un poema dins d’una capseta” i “Poemes per llepar-se els dits”, a càrrec de 
Beatriz Pérez, mestra al Ceip Sant Salvador, de Tarragona. 
 
11:15 a 11:45  Pausa – Cafè 
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11:45 a 12:00 Tastet sensorial 
 
12:00 a 13:45 Conferència – debat 
L’ou o la gallina. La documentació genera una imatge d’infant o bé és la imatge 
d’infant qui necessita documentar?, a càrrec de David Altimir, mestre a la 
Bressola de Sant Galdric , Perpinyà 
 
14:00 a 16:00 Dinar 
 
16:00 a 17:30 Conferència – debat 
El temps per pensar, el temps per aprendre: quin concepte d’infància avui, a 
càrrec de Mara Davoli, tallerista de la Scuola dell’infanzia Pablo Neruda de 
Reggio Emilia, Itàlia. 
 
17:30 a 18:15  Comunicació cloenda 
 
A càrrec de Irene Balaguer, presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. 
 
Inscripcions 
Activitat amb codi 7000460021 
Del 29 de febrer al 10 de març al web de l’xtec (assignació 14 de març). 
 
Certificació 
10 hores d’assistència com a activitat del Pla de Formació Permanent del 
Professorat de la direcció General d’Innovació del Departament d’Educació. 
 
 
Informació 
ICE URV 
http://blocs.xtec.cat/iceurvnu/jornades 
 
marta.badia@urv.cat 
977 55 80 69 
 
 
Organitza 
 Departament d’Educació 
 ICE de la URV 
 Servei Educatiu del Tarragonès 

 
Col·labora 
 Diputació de Tarragona 

 
Suport 
 Associació de Mestres Rosa Sensat 

 
 
 
 


