
Temps educatiu  
i municipi
31a Trobada de Tècniques i Tècnics  
d’Educació de l’Àmbit Local 

7 de març de 2017, de 9.00 a 14.00 h
CaixaForum 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6 · Barcelona

Una educació de qualitat està estretament lligada a la consideració i al valor que 
es dóna a tots els temps educatius que viuen els infants i els adolescents, a casa, 

esportives, al carrer, i també en el món virtual i de les xarxes socials de les quals 
són usuaris. El temps educatiu no té a veure, només, amb el que tradicionalment 
s’ha entès com a jornada escolar.

Des d’una perspectiva àmplia del temps educatiu, quins son els canvis que s’han 
produït i es preveu que existiran amb relació a l’ús i a l’organització dels temps? 
Afecten a tothom de la mateixa manera? Cal esperar que arribin o cal promoure, 

els actors educatius? Heus aquí una situació complexa, multidimensional, multi-
factorial i multisectorial. 

És, doncs, en aquesta línia que volem explorar quins recursos es necessiten, de 
-

teixi el dret als temps educatius i a l’educació a temps complet.

Aquesta jornada vol contribuir a fer créixer i compartir el coneixement que ja te-
nim i ajudar a determinar les prioritats que han d’atendre, des de cada territori, 
tots els agents implicats: els infants i els adolescents, les famílies, els centres es-
colars i els instituts, les entitats socioeducatives, de lleure, culturals i esportives, 
les empreses de serveis, la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments. 

. Centre Social i Cultural de l'Obra Social "la Caixa"



9.00 a 9.30 h Recepció i lliurament de documentació.

9.30 a 9.45 h  Benvinguda i presentació, a càrrec Miquel Àngel Essomba, 
comissionat d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona; 
Rafel Homet, diputat delegat d’Educació de la Diputació de 
Barcelona, i Josep M. Marco, president de Tékhne.

9.45 a 10.30 h   Conferència “Temps educatiu i municipi; més enllà del debat sobre la 
jornada continuada”, a càrrec d’Elena Sintes, cap de Coneixement de 
l’Institut d’Infància.

  Presenta i modera Rosa Pitarch, cap d’Educació de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès.

10.30 a  11.00 h  Col·loqui.

11.00 a  11.30 h Pausa cafè.

11.30 a  13.00 h   Taula rodona “Llums i ombres de la jornada continuada”.

  Representant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya

 Albert Soler, Ajuntament de Granollers

  Jaume Aguilar, Moviments de Renovació Pedagògica

 Àlex Castillo, FAPAC

 David Martin, Escola Eduard Marquina (Barcelona)

  Modera Roser Bertran Coppini, vicepresidenta de Tékhne.

13.00 a  13.30 h Col·loqui.

13.30 a  13.45 h El mirador de la Trobada, una visió periodística.

13.15 a  14.00 h  Cloenda, a càrrec de Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació 
i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona, i de Josep M. Marco, 
president de Tékhne.

Per a més informació:  barcelona.cat/educacio  i  tekhne.pangea.org

Inscripcions: per inscriure’t clica          aquí

Programa


