Del 22 de novembre al 23 de novembre de 2019
Jornada/Seminari

Jornades "Infància, adolescència i educació:
projectes actuals i reptes de futur"
Inscriu-te a les jornades clicant aquí
Presentació:
Us convidem a participar d'una proposta adreçada a entitats, centres educatius, AMPA, personal tècnic i
ciutadania en general que té un doble objectiu: d’una banda, presentar les accions prioritzades en el Pla Local
d’Infància i Adolescència (PLIA) que es va aprovar l’any passat, així com l’establiment del sistema de seguiment i
avaluació del pla d’acció 2018/2019 i la definició de com s’elaborarà el pla d’acció 2020/2021; d’altra banda, les
jornades també pretenen presentar a la ciutadania els resultats de la diagnosi de revisió del Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC), que existeix a Castellar des de l’any 2006. A més, a partir dels resultats obtinguts, durant les
jornades es farà un treball d’identificació de prioritats educatives.
Programa:
Divendres 22 novembre
De 9.15 a 14.00 h
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: "Oferta coordinada d'activitats
extraescolars", a càrrec de Núria Font, tècnica d’educació de l'Ajuntament de Manlleu, i "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 novembre
De 09.45 a 14.00 h
Horari | Divendres 22 de novembre (de 9.30 a 14.00 h i de 18.00 a 20.30 h) i dissabte 23 novembre (de 10.00 a
14.00 h)

Destinataris | Infància i Adolescència, joventut i públic general
Organitza | Ajuntament de Castellar del Vallès
Lloc | Sala d'Actes d'El Mirador

El Mirador
Pl. d'El Mirador, s/n
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