
 Dimarts 28 de març
9:00 h  Acollida i acreditació de les persones participants.

9:15 h  Benvinguda.

9:30 h 9:30 h  Taula 1:  EQUIPAMENTS  que creen comunitat: Bressols comunitàries, Cases de la petita infància.   
  En aquesta taula es presentaran els resultats de la recerca de les bressol comunitàries, i   
  s’acompanyarà de 3 experiències al voltant de les línies estratègiques de l’acció comunitària a les  
  bressol: famílies en comunitat, la bressol surt i es connecta amb el barri,  i la bressol com a   
  infraestructura comunitària. 

  •   Antonio Alcántara. La Perifèrica. Solucions socials  i educatives. 
  •   Laia Crespi i Tània Diaz. AFA Escola bressol municipal Patufets de Navas. 
  •   Sandra Montfort. Educadora social a escoles bressols municipals.  •   Sandra Montfort. Educadora social a escoles bressols municipals.
  •   Carme Bernet. Directora de l’ Escola bressol  municipal  Germanetes. 

  Conducció: Elisabet Bàrbara, Coordinadora del Servei d’Acció Comunitària, Ajuntament de   
  Barcelona.

11 h  Pausa

11:30 h 11:30 h Taula 2: TERRITORIS  que creen comunitat: Vila Veïna, Pla de Barris i xarxes En aquesta taula els  
  agents convidats ens explicaran les experiències que existeixen al voltant dels territoris i com han  
  abordat comunitàriament la criança i l’educació de la petita infància per reforçar els suports públics  
  per als infants i les seves famílies.

  •   Néixer i créixer a Vila Veïna. Guies de recursos  criança petita infància. Núria Salas. Coordinadora  
       de Vila Veïna, posant la vida al centre. 
  •   Projectes de Pla de Barris per la criança.   Concilia i altres. Miquel Angel Lozano. 
  •   Xarxes territorials . Xarxa Fils. Districte de les  Corts. M. José Salvadores, Directora del Centre de    •   Xarxes territorials . Xarxa Fils. Districte de les  Corts. M. José Salvadores, Directora del Centre de  
       Serveis Socials Maternitat - Sant Ramon. 
  •   Ariadna Palà Nosàs. Referent Grup d’Habilitats familiars del  Pla de  Desenvolupament Comunitari  
      de la Marina. 

  Conducció: Laia Torras. Directora departament projectes estratègics i participació de Foment de  
  Ciutat. 

12:30 h12:30 h Taula 3: SERVEIS  que creen comunitat: espais familiars de criança municipal. Els espais familiars  
  de criança familiar estan creixent  arreu de la ciutat, però sabem què fan? Quin és el model? Què  
  ofereix el servei? Amb quins objectius?  Els espais familiars són serveis educatius, socials i de cures   
  que creen comunitat. 
   
  •   Silvia Collado. Departament d'atenció social a la infància i famílies. IMSS.
  •   Pepa Pérez Oliva. Coordinadora de Projectes i Sectors. Districte Eixample. 
  •   Imma Bargalló. Cap del departament d’ educació infantil. IMEB.  •   Imma Bargalló. Cap del departament d’ educació infantil. IMEB.
  •   Rita Camps. Educadora de l’Espai  Familiar de Criança Municipal (EFCM) Bon Pastor.
  •   Sònia Garcia. Llevadora del CAP Manso.
  •   Yara Garcia. Mare EFCM Tres Tombs.

  Conducció: Paula Salinas. Doctora en economia, especialista en polítiques de la petita infància.

13:30 h Conclusions de les jornades. Alícia Aguilera. Directora de centres educatius de l’IMEB.

13:45 h Cloenda de les  jornades. Maria Truñó. Comissionada d’Educació, Ajuntament de Barcelona.

 Dilluns 27 de març
17:00 h Acollida i acreditació de les persones  participants.

17:30 h  Benvinguda institucional. Sr. Pau González, Regidor d’educació de l’Ajuntament de Barcelona.

18:00 h ‘La importància d’educar i cuidar la petita infància per una Barcelona més justa i amb més  igualtat   
  d’oportunitats’. Sara Moreno, sociòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona especialitzada en   
  gènere i cures.

18:45 h18:45 h Diàleg entre Sara Moreno i Ricard Gomà, Director IERMB. 

19:00 h Presentació de l’informe: Bressols comunitàries, Cases de la petita infància. Maria Truñó.    
  Comissionada d’educació, Ajuntament de Barcelona. Óscar Rebollo. Professor de  sociologia,    
  Universitat Autònoma de Barcelona.

19:30 h Deu experiències al voltant de serveis, equipaments i territoris que creen comunitat al voltant  de  la   
  petita infància. 

20:00 h Tancament  del primer dia de jornada. Alícia Aguilera, Directora de centres educatius de l’IMEB.

      


