
25 de març  - 10:15 h
Espai Enric Granados - Biblioteca Central

Acte obert a la ciutadania PRESENTACIÓ JORNADA

SALUTACIÓ REGIDORA D’EDUCACIÓ

Cerdanyola del Vallès, com a ciutat educadora, té un llarg recorregut en la 
dinamització i la innovació en l’àmbit educatiu, que s’ha concretat al llarg del 
temps. 
El Projecte Educatiu de Cerdanyola (PEC) esdevé una eina útil per a la 
reflexió, el debat, el compromís i el consens, vinculant tres àmbits clau: la 
ciutat, l’educació i la participació ciutadana.
I en aquest escenari és on té lloc la II Jornada de Temps Educatiu a les esco-
les de Cerdanyola del Vallès. Una jornada  que busca oferir un espai de debat, 
reflexió i anàlisi entorn a l’Educació a Temps Complet i les seves implicacions 
socials i pedagògiques.

Els centres educatius pensats com espais de socialització obligatòria i com
espais de transmissió del coneixement i saber en la societat actual han entrat 
en crisi. Ara més que mai, els centres educatius s’han convertit en un estímul 
per impulsar un nou model d’escola i per tant, s’han de concebre com una part 
real de la societat. Aquesta escola es caracteritza per concebre el municipi 
físicament (escoles,instituts, centres cívics, parcs...) com una aula, i per tant, 
com a l’existència de diferents contextos d’aprenentatge. Ara, més que mai cal 
concebre la ciutat, el municipi com una escola dels 0 als 18 anys per a tots els 
infants i joves del territori.

Elvi Vila
Regidora d’Educació



PROGRAMA DE LA JORNADA

10:15 h. Benvinguda i parlaments, a càrrec de la  Il·lm. Sr. Carles  
  Escolà, alcalde de Cerdanyola, i la Sra. Elvi Vila, 
  regidora d'Educació.

10:45 h. Conferència:  
 "L'educació a temps complet. Cap a un temps educatiu  
 amb més i millors oportunitats educatives", a càrrec de
  la Sra. Elena Sintes, cap de coneixement de l’Institut   
 Infància i Adolescència de Barcelona.

 Després de la conferència es donarà un temps de torn   
 obert de preguntes.

11:45 h. Pausa cafè. 

12:15 h. L’experiència de l’Escola La Maquinista. 
  Conferència a càrrec de la Sra. Anna Comas, directora  
  de l‘Escola La Maquinista de Barcelona. És una escola   
  que treballa estretament en un projecte de coneixença i   
  implicació del barri al projecte educatiu de centre. 

  Després de la conferència es donarà un temps de torn   
  obert de preguntes. 

13.00h.  Cloenda. 

LLOC DE REALITZACIÓ:

L’Espai Enric Granados de la Biblioteca Central de 
Cerdanyola 
Plaça d'Enric Granados, 1. 
08290 Cerdanyola del Vallès.

ORGANITZACIÓ:

Servei d’Educació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Av. Espanya, 6-C
935 808 888   (ext.3710/3700)

INSCRIPCIÓ:
www.cerdanyola.cat/tempseducatiu

No hi haurà servei guarda d’infants


