
Jornades Infància, adolescència i educació: 
projectes actuals i reptes de futur
Castellar del Vallès

Divendres 22 i dissabte 23 de novembre
Lloc: Sala d’actes d’El Mirador
Adreçada a entitats, centres educatius, AMPA, personal tècnic, representants 
del Consell d’Infants i del Consell d’Adolescents i ciutadania en general



DIVENDRES 22 NOVEMBRE 
De 9.15 a 14.00 h 
•	 De 9.15 a 9.45 h: Recepció i benvinguda a càrrec de l’alcalde, Ignasi Giménez
•	 De 9.45 a 10.30 h: Ponència “Les polítiques d’infància i adolescència”, a càrrec de Georgina Oliva, secretària d’Infància, 

Adolescència i Joventut
•	 De 10.30 a 10.50 h: Ponència “Ciutats Amigues de la Infància”, a càrrec de Roger Garcia, responsable de polítiques d’In-

fància d’UNICEF Comitè Catalunya.
•	 De 10.50 a 11.15 h: Presentació “El Pla d’infància i Adolescència de Castellar del Vallès: com es va fer, què preveu i en 

quin punt estem”, a càrrec de Dani Pérez, regidor de Cicles de Vida, i Mercè Costa, tècnica d’infància i adolescència.
•	 D’11.15 a 11.45 h: Esmorzar
•	 D’11.45 a 14.00 h: Taules de treball (exclusiu per a personal tècnic) “La coordinació de les polítiques d’infància. On estem 

i cap a on anem?”. Dinamització a càrrec de Xarxa Consultors i dinamització a càrrec de Claudia Vallvé (Xarxa Consultors)

DIVENDRES 22 NOVEMBRE 
De 17.45 a 20.00 h
•	 De 17.45 a 18.10 h: Recepció i benvinguda
•	 De 18.10 a 19.15 h: Ponència “Claus per avançar en la construcció d’un ecosistema educatiu 360”, a càrrec d’Edgar 

Iglesias, doctor en Pedagogia i llicenciat en Antropologia Social i Cultural, i Moisès Esteban, doctor en Psicologia 
(ambdós ponents són col·laboradors de l’Aliança 360)

•	 De 19.15 a 20.00 h: Taula rodona d’experiències amb la participació de: “Manlleu: oferta coordinada d’activitats 
extraescolars”, a càrrec de Núria Font, tècnica d’educació de l’Ajuntament de Manlleu, i “Sant Cugat del Vallès: 
experiència en l’Àmbit del servei comunitari i l’aprenentatge i servei”, a càrrec de Carles Miró, director de l’Àmbit de 
Cultura, Educació, Esports i Joventut de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE
De 9.45 a 14.00 h
•	 De 9.45 a 10.15 h: Recepció i benvinguda
•	 De 10.15 a 10.45 h: Ponència “Què és un PEC”, a càrrec de Josep Colomer (Diputació de Barcelona)
•	 De 10.45 a 11.15 h: Ponència “La situació de la infància i l’adolescència a Castellar del Vallès. Resultats de les en-

questes a famílies, infants, adolescents i professorat”, a càrrec de Claudia Vallvé (Xarxa Consultors). 
•	 D’11.15 a 11.30 h: Esmorzar
•	 D’11.30 a 13.45 h: Tallers participatius entorn a les principals dimensions del PEC: (escola, fora escola, temps de 

migdia i ciutat educadora) per analitzar punts forts, punts febles, recursos educatius i propostes de millora. Identifica-
ció de prioritats educatives i de persones interessades en participar al grup impulsor del PEC a partir de la dinàmica 
“cafè del mon”

 11.30 - 12.00 h: Primera ronda
 12.00 - 12.30 h: Segona ronda
 12.30 - 13.00 h: Tercera ronda
 13.00 - 13.30 h: Quarta ronda
 El darrer quart d’hora es dedicarà a passar pels espais per veure els continguts generats pels grups i   
 a recollir interessos per a formar part del grup impulsor
•	 De 13.30 a 14.00 h: Explicació dels propers passos del PEC (formació del Grup Impulsor, Fòrum)
•	 14.00 h: Cloenda a càrrec del tinent d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Joan Creus 

Inscriu-te a les jornades al web www.castellarvalles.cat/jornadespecplia

Programa:


