
I JORNADES “ESCOLA INFANTIL I COMUNITAT” 
Organitzen 
Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i Institut per a l’Educació de la Primera 

Infància de la Conselleria d’Educació i Cultura. 

 

Col·laboren 
Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, Federació 

d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i Direcció General d’Innovació i 

Formació del Professorat de la Conselleria Educació i Cultura. 

 

Destinataris 

Mestres, educadors/es i professors/es d’educació infantil. Professionals i institucions 

vinculades a l’atenció a la petita infància. Regidors/es municipals d’Educació. 

Estudiants de qualsevol de les branques relacionats i/o interessats amb el tema. 

 

Objectius 
- Donar a conèixer diverses experiències socioeducatives d’atenció a la infància 

que es realitzen a cada una de les Illes Balears. 

- Presentar el nou Institut per a l’Educació de la Primera Infància. 

 

Programa 
Divendres 20 Març 

16’00-16’30h. Recepció dels assistents. 

16’30-17’00h. Lliurament del material. 

17:00-17’30h. Presentació i inauguració de les Jornades. 

17’30-19’00h. Conferència inaugural1 a càrrec de Vicenç Arnaiz, Director de l’Institut 

per a l’Educació de la Primera Infància: “La xarxa d’escoletes públiques i els serveis 

per a l’educació de la primera infància”. 

19’00-19’30h. Descans. 

19’30-21’00h. Presentació de les experiències2 

                                                           
1 Videoconferència 
2 Aquestes podran ser escrites (comunicacions*) o gràfiques (posters*), presentades amb caràcter individual o col·lectiu i 
s’hauran de referir a la pràctica i experiència educativa relacionada amb el tema de les Jornades. 



Dissabte 21 Març 

9’00-9’30h. Visita-exposició de posters. 

9’30-11’00h. Fòrum sobre les experiències presentades (posters i comunicacions). 

11:00-11’30h. Descans. 

11’30-13’30h. Conferència a càrrec d’Ignasi Vila, catedràtic de la Universitat de 

Girona: “Anàlisi de les realitats educatives als primers anys des d’una perspectiva 

social, política, cultutal i ètica”3.  

13:30-14’00h. Clausura de les Jornades. 

 

Certificació 
La Comissió Acadèmica ha atorgat un crèdit de lliure configuració. 

S’han sol·licitat hores de formació permanent del professorat a la Conselleria 

d’Educació i Cultura. 

 

Lloc 

Seus de la UIB a Eivissa i a Alaior (Menorca). A Palma: Aula Magna de l’edifici de 

Jovellanos (Campus UIB). A Formentera: Sala d’Actes del Consell. 

 

Preu 
40€. Si el curs no té el nombre mínim de matriculats, es podrà anul·lar fins a 72 

hores abans que comenci. 

 

Inscripció i Matrícula 
Per formalitzar la inscripció cal emplenar el full d’inscripció i ingressar la quantitat de 

40€ als serveis administratius de la UIB corresponents de cada illa. Aquesta 

quantitat es pot efectuar amb targeta de dèbit o crèdit o bé presentant el resguard 

d’haver realitzat l’ingrés al núm. de C/C 20510151611007257438 de Sa Nostra. 

Palma: Edifici de Sa Riera, c/ Miquel dels Sants Oliver 2. Tel.:971 17 31 32 / 24 10.  

Menorca: Extensió UIB. C/ Santa Rita 11, Alaior. Tel.: 971 37 90 02. 

Eivissa-Formentera: Extensió UIB. C/ Bes 9, Eivissa. Tel.: 971 39 80 20. 

 
DESCARREGAR FULL D'INSCRIPCIÓ 

                                                           
3 Videoconferència. 


