
Organitza: 

     MRP Escola d’Estiu Marina Safor
 Grup de treball Bolquers
 Grup de treball Putxinel·li
 Grup de treball Xucurruc

     Centre Internacional de Gandia
 Universitat de València. 

Col·labora:

     Ajuntament de Gandia (La Safor)
 Departament d’Educació

     Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida

     Mancomunitat de Municipis de la
     Vall d’Albaida

    Ajuntament de Benissa (Marina Alta)
 Departament de Cultura

III JORNADES
D’EDUCACIÓ
INFANTIL

EDUCACIÓ, EL COMPROMÍS QUE ENS IL· LUSIONA

17 i 18 de setembre de 2010
Mancomunitat de Municipis de la Safor. Gandia D
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L’any 2005 vam organitzar unes jornades d’educació 
infantil a Teulada (La Marina).  Va ser la primera experièn-
cia en organitzar jornades multitudinàries, i va ser un èxit 
gràcies als participants. Allà ens aplegàrem gairebé 200 
persones discutint quins eren “els reptes de l’educació pel 
S. XXI”.

Recollint aquell testimoni, organitzàrem les II Jornades 
el 2007 a Oliva sota el lema “sempre aprenent des dels 
sentiments”. Un altre cop, gràcies a la multitudinària assis-
tència foren un èxit. 

I ara, el 2010, ens enfrontem a l’organització de les 
terceres. Seran a Gandia, els dies 17 i 18 de setembre, i en 
elles debatrem sobre “educació: el compromís que ens 
il•lusiona”. Us esperem  per aconseguir un altre èxit.

Aquestes jornades es desenvolupen sota les possibi-
litats que ens ofereix el nou paradigma, i és el nostre ob-
jectiu, a poc a poc, anar aprofundint en ell per anar intro-
duint a les classes la mirada que els darrers esdeveniments 
científics estan aportant als diferents àmbits del saber. I 
l’educació no en pot quedar exclosa.

Però, qui està darrere d’aquestes Jornades? Doncs 
mestres com vosaltres, que cada dia intenten fer el seu 
treball de la millor manera possible. Estem sota el parai-
gües del MRP Escola d’Estiu Marina-Safor, agrupats en 
tres “comunitats d’aprenetatge”: Bolquers, amb mestres 
d’educació infantil 0-3 de la Safor, Putxinel•li, amb mes-
tres d’educació infantil  3-6 de la Marina, i Xucurruc, amb 
mestres també 3-6 de la Safor i la Vall d’Albaida. I tenim la 
inestimable col•laboració, en la organització, del Centre 
Internacional de Gandia de la Universitat de València. 

T’esperem

III JORNADES: 
EDUCACIÓ, EL COMPROMÍS QUE ENS IL•LUSIONA

Quan i on es desenvolupen?
17 i 18 de setembre – Saló d’actes de la Mancomunitat de 
Municipis de la Safor. (Av Rep Argentina, 28. Gandia)

Quant costen?
General: 30 € 
Socis i sòcies de l’escola d’estiu: 15€
Estudiants: 22’5€

Com em matricule?
De l’1 al 14 de setembre a la web del Centre Internacional 
de Gandia:  www.uv.es/cig

Quina validesa tenen?
Aquesta activitat està reconeguda per la Universitat de Va-
lència. 

Com van a desenvolupar-se?
Ací tens un extracte de l’horari. A la web www.xucurruc.org 
el tens més explicat.
Dia 17 (divendres per la vesprada)

16h Acreditacions i recollida de material 
17h  Parlaments inaugurals 
17h30’  Introducció
18h  Pausa-café
18h30’  Primer bloc d’experiències
19h30’  Segon bloc d’experiències

Dia 18 (dissabte pel matí)
9h30’  Tercer bloc d’experiències
10h30’  Quart bloc d’experiències
11h30’  Pausa-café
12h   Conclusions
12h30’  Conferència de cloenda: Julio Rogero
13h30’  Parlaments de cloenda 

Apunta’t a la llista de distribució i et mantindrem informat:  

III.jornades.educacio.infantil@gmail.com


