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De l'11 de desembre al 12 de desembre de 2020

Jornada/Seminari

2es Jornades d’Infància, Adolescència i Educació

Inscriu-t'hi clicant aquí

Presentació:

Les segones jornades d’Infància, Adolescència i Educació organitzades per
l’Ajuntament de Castellar estan centrades en els drets de la infància en temps de
COVID 19 i en la importància del temps de lleure i de les activitats
extraescolars pel seu valor educatiu, social i comunitari.

La proposta està adreçada a entitats, centres educatius, AMPAS/AFAS, personal
tècnic, representants del Consell d’Infants i del Consell d’Adolescents i ciutadania
en general.

Les sessions seran virtuals a través de la Plataforma Zoom.

Programa:

Divendres 11 de desembre, de 10 a 12.30 h

• De 10.00 a 10.15 h: Benvinguda i presentació

• De 10.15 a 11 h: COVID-19 i drets de la infància, a càrrec de Laia Curcoll,
periodista, comunicadora i responsable de comunicació de  l’Institut d’Infància i
Adolescència de Barcelona

En la gestió de la crisi oberta per la COVID 19 no s’ha tingut prou en compte la
perspectiva dels drets de la infància. Veurem com ha influenciat la vida dels nens i
nenes en termes de pobresa, desigualtats educatives i temps de lleure.

• D’11.00 a 11.45 h: L’impacte de les activitats extraescolars en l’aprenentatge
, a càrrec de Sheila González, Doctora en Polítiques Públiques i Transformació
Social per la UAB i investigadora postdoctoral al Departament de Sociologia de la
UAB

El lleure educatiu ha estat identificat com un element d’impacte en el
desenvolupament cognitiu i social de la infància i l’adolescència, especialment en
aquells d’entorns més desafavorits. L’heterogeneïtat de les activitats extraescolars i
la diversitat de proveïdors d’aquests serveis són elevades, fet que provoca una
important variabilitat en la qualitat i en els seus impactes. Ens preguntarem fins a
quin punt les activitats extraescolars esdevenen instruments d’increment del
rendiment acadèmic i de les habilitats psicosocials.
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• D’11.45 a 12.30 h: La prescripció social per a la infància i l'adolescència

Presentació del projecte i treball en grups

Dissabte 12 de desembre, de 10.00 a 12.00 h

• De 10.00 a 10.15 h: Benvinguda, presentació de les jornades i resum de les
conclusions del dia anterior

• De 10.15 a 11.15 h: Quins elements ha de tenir una activitat extraescolar per
ajudar a generar oportunitats educatives?, a càrrec de Fathia Benhammou,
mestra especialitzada en educació infantil per la UAB, màster en exclusió social
diversitat cultural i intervenció socioeducativa a la Universitat de Girona (UdG) i
actual directora de l’Aliança 360

El valor de les activitats extraescolars és inqüestionable i suposa un benefici per les
persones que hi participen i per la comunitat en general. Reflexionarem sobre els
elements que ha de tenir una activitat per millorar les competències psicosocials, per
esdevenir un recurs educatiu de qualitat, per compensar desigualtats educatives de
partida d’alguns col·lectius i per aportar millores a la comunitat a través de la
cohesió, la conciliació...

• D'11.15 a 12.00 h: El catàleg d’activitats extraescolars

Presentació del projecte i treball en grups
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