
                         

CRÈDITS: 10 hores, 1 crèdit                               CODI: 010106-3347                        AMBIT: Illa

PLACES: 210                                                       CLAU: M192

DESTINATARIS: Professorat d'educació infantil.

LLOC: Universitat de les Illes Balears: Edifici Guillem Cifre de Colonya. Aula Magna.

HORARI: Dijous  10 i divendres 11 de 17:30h  a  20:30h  i dissabte 12 de 9:30h a 13:30 h.

ORGANITZEN:
• Assessories d’educació infantil:  CEP d’Inca, CEP de Manacor i CEP de Palma.

• Estudis de mestre d’educació infantil. Universitat de les Illes Balears.

INSCRIPCIONS:
Preferentment per internet a la secció d’activitats de la pàgina web del CEP Palma

http://cprpalma.caib.es/activitats/activitats.htm . També personalment al CEP de Palma mitjançant el

full d’inscripció, o per fax al 971249532.

És imprescindible especificar el nom del Centre i la localitat del mateix i a quin CEP pertany.

• Data límit d’inscripció: divendres, 4 d'abril de 2008
• Llistat d’admesos:  dilluns, 7 d'abril de 2008 a les 13:00.
• Cal confirmar l’assistència dilluns 7 i dimarts 8 d'abril de 2008

OBJECTIUS:

• Reflexionar sobre les estratègies d'intervenció que donin resposta a la diversitat de vivències,

situacions emocionals, necessitats que tenen els infants de les nostres aules.

• Parlar i escoltar perquè les emocions surtin i puguin ser compreses i acollides.

• Facilitar espais i moments per desenvolupar les competències emocionals.

• Conèixer diferents experiències educatives entorn al creixement emocional.

CONTINGUTS:

• El paper de les emocions en la vida quotidiana.

• Les competències emocionals.

• Intercanvi d'experiències educatives.

JORNADES D'EDUCACIÓ INFANTIL

“EMOCIONAR-SE I VIURE A L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL”

Dates: 10, 11 i 12 d'abril de 2008



CEP de Palma: C/ Gregorio Marañón, s/n - 07007 - Palma  - Illes Balears      Telèfon: 971 420748      Fax: 971 249532    E-mail: cprpalma@caib.es

PROGRAMA:

10 D'ABRIL

de 17:30 a 20:30

• 17:00 - Lliurament d'acreditacions i materials.

• 17:30 - Inauguració de les Jornades.

• 17:45 - Presentació, obertura i justificació de les Jornades.

• 18:15 - Conferència inaugural, a càrrec de Vicenç Arnaiz

     (Psicòleg de l'EAP de Menorca)

• 20:00 - Presentació: "Emocions: imatges i paraules"

11 D'ABRIL

de 17:30 a 20.:0

 Presentació d'experiències d'educació infantil (0-6):
• Les matemàtiques i la vida a l'aula (seminari matemàtiques)

• Escoleta Binissalem i Biblioteca.

• “Capses de vida”  (CP Gabriel Comes i Ribas. Esporles)
• Experiències a concretar.

12 D'ABRIL

de 9:30 a 13:30

• 09:30 - Conferència  a càrrec de Sílvia Palou

      (Mestra d’educació infantil i psicòloga):

     " Sentir per crèixer i crèixer per sentir"

• 11:00 - Torn obert de paraules.

• 11:15 - Pausa-Berenar

• 11:45 - Taller de poesia a càrrec de Carme Fleta.

( Licenciada en Filosofía y Letras. Sección Filología

    Hispánica).

     "Les emocions s’obren camí amb la paraula"

• 13.30 - Cloenda i acomiadament.

CERTIFICACIÓ:
Per a obtenir la certificació d’aquestes Jornades serà obligatori: Una assistència dels participants d’un

mínim del 80% de la durada de l'activitat (BOIB núm.8 -17/01/02, Ordre del 2 de gener del 2002).

IMPORTANT:
Pretenem obrir les Jornades a la vostra participació per tal que tots/es els  interessats/des pogueu

presentar diferents experiències que s’hagin dut a terme als centres educatius de les Illes Balears
amb l’alumnat. Cal seguir les instruccions de la carta enviada als centres i que podeu trobar a la pàgina

web del CEP de Palma.


