15 de desembre

Espai Jove La Fontana
Carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona

Jornada

el dret
dels infants
a la ciutat
Millorem el nostre espai públic amb
‘Camí escolar, espai amic’ i altres experiències
#infanciaiciutat

INSCRIU-T’HI AQUÍ

MATÍ

08.45 h Recepció i acreditació
09.15 h

Inauguració
Il·lma. Sra. Laia Ortiz
Tercera Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials
de l’Ajuntament de Barcelona
Presidenta de l’Institut Municipal d’Educació
Presidenta del consorci Institut Infància i Adolescència
de Barcelona
Il·lma. Sra. Carmen Andrés
Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament
de Barcelona

09.30 h Conversa: Com millorar l’espai públic perquè esdevingui
un entorn més educatiu i comunitari per a la infància i
l’adolescència
Presentació i moderació:
Miquel Àngel Essomba, Comissionat d’Educació i Universitats
de l’Ajuntament de Barcelona
Francesco Tonucci, pedagog i investigador al Centre Nacional
de Recerca Italià especialitzat en infància i ciutat
Itziar Gonzalez, arquitecta i urbanista.
Experta en cooperació ciutadana en el territori
10.30 h

Diàleg de nois i noies de quatre centres educatius implicats
en el Programa ‘Camí escolar, espai amic’ amb Francesco Tonucci,
Itziar Gonzàlez i Miquel Àngel Essomba

11.15 h

Debat obert

11.30 h

Pausa cafè

12.00 h

Tast d’experiències sobre infància, adolescència
i espai públic a Barcelona
Experiències d’accions comunitàries
- Itinerari històric Font de la Guatlla
- Gimcana de Camí escolar del Poblenou
- Camí amic, projecte comunitari de valors cívics i ambientals

MATÍ

Experiències d’accions a l’escola
- Escola Dovella, Escola Guinardó, Escola Fort Pienc, Institut Lluís Vives
- Escola Lavínia, Escoles Reina Violant, Sant Josep i Nou Patufet
- Escola Els Horts, Escola Pau Casals, Institut Menéndez y Pelayo
Experiències de mobilitat sostenible amb infants i adolescents
- Bus a Peu, Escola de Bosc de Montjuïc
- BiciBus, BiciClot
- KanGo
- Educació per la mobilitat segura, Guàrdia Urbana
Programes municipals de territori i sostenibilitat
- Programa Escoles + Sostenibles
- Participació de l’escola en la urbanització de l’entorn
- Camí escolar, espai amic
Experiències d’organització territorial del Camí escolar
- Macrocomissió districte de Sant Martí i Espai Famílies de Poble Nou
- Taula d’entorn del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
- Espai de centres a l’Eixample
Experiències de prevenció i gestió de conflictes a l’espai públic
- Servei municipal de gestió de conflictes d’àmbit social a l’espai urbà
- Tallers socioeducatius, Basket beat
- Jocs i trobades al voltant de la tanca, Escola Baró de Viver
i La pell de la ciutat
Experiències de promoció del joc als carrers, places i patis
- Disseny inclusiu als espais de joc, Equal Saree
- Kiosk de Jocs, Districte de Gràcia
- A les places!, Ajuntament de Granollers
- Fabraestiu , Plaça Can Fabra, St. Andreu
- Fes Kiosk, Circula Cultura
- Fem patis coeducatius, Col·lectiu Punt 6 i Associació CoeducAcció
- Cromos de barrio Fort Pienc, Raons Públiques

14.00 h

Dinar

TARDA

16.00 h

Tallers simultanis sobre espai públic, infància i adolescència
Taller 1. Límits i possibilitats educatives en l’espai públic:
què ofereix una ciutat educadora? Com motivar
la participació dels infants en la seva construcció?
Presentació: Txus Morata, Doctora en pedagogia. Professora
de la Facultat d’Educació Social de la Pere Tarrés - URL
Taller 2. Espais de trobada i de joc al carrer i a les places:
com conviuen els diversos usos? Què cal per jugar?
Què necessiten els adolescents? I la mirada de gènere?
Presentació: Elena Guim, Arquitecta. Investigadora col·laboradora
de l’Institut Infància i Adolescència. Sòcia fundadora de La pell de la
ciutat, SCCL
Taller 3. L’acció comunitària amb infants que milloren l’espai públic:
quines pràctiques milloren l’entorn i corresponsabilitzen la infància?
Presentació: Ernesto Morales, Director de l’Escola
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) - UAB
Taller 4. Infància, adolescència i mobilitat sostenible:
què cal i com apropiar-se i moure’s per la ciutat com
a vianants i amb transport públic, bicicletes i patinets?
Presentació: Pau Avellaneda, professor de Geografia
de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista
en mobilitat activa, espai públic i camins escolars

17.45 h

Entrevista oberta a Francesco Tonucci pel Carles Capdevila
Per què una Barcelona més adequada per créixer i viure-hi la
infància i l’adolescència és una ciutat millor per a tothom? Quins són
els principals reptes i com concretar-los?

18.30 h

Paraules finals: el dret dels infants i adolescents a la ciutat
Excma. Sra. Ada Colau, Alcaldessa de Barcelona

