
Consell Escolar
de Mallorca

8 i 9 de març de 2018
Sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus UIB. Palma 

Persones destinatàries: responsables de regidories d’educació; personal directiu i tècnic de les regidories d’educació i/o àrees relacionades; professorat 
i equips directius dels centres educatius; professionals del primer cicle d’EI; membres de consells escolars de centre, municipals i insulars; associacions 

de mares i pares i d’estudiants; agents d’intervenció comunitària; estudiants universitaris i dels cicles formatius de la família professional de serveis a la 
comunitat i a totes les persones interessades en la intervenció educativa municipal.

Més informació:  https://consellescolardemallorca.wordpress.com/jornades-municipis-i-educacio/
Inscripcions: https://inscribirme.com/jornadesmunicipisieducacio/booking #municipisieducacio

Organització: Col·laboració:



Persones destinatàries: responsables de regidories d’educació; personal 
directiu i tècnic de les regidories d’educació i/o àrees relacionades; 

professorat i equips directius dels centres educatius; professionals del 
primer cicle d’EI; membres de consells escolars de centre, municipals i 

insulars; associacions de mares i pares i d’estudiants; agents d’intervenció 
comnunitària; estudiants universitaris i dels cicles formatius de la família 
professional de serveis a la comunitat i a totes les persones interessades 

en la intervenció educativa municipal.

Més informació:  https://consellescolardemallorca.
wordpress.com/jornades-municipis-i-educacio/

Inscripcions: https://inscribirme.com/
jornadesmunicipisieducacio/booking

#municipisieducacio

Dijous, 8 de març, horabaixa

15:00 Recollida de documentació

16:00 Obertura

16:30 Conferència a dues veus: 
Les Ciutats Educadores
Joan Manel del Pozo, professor de la Universitat de 
Girona, membre de l’Observatori d’Ètica Aplicada 
a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària. 
Especialista en ciutats educadores.
Les Ciutats Amigues de la Infància
Silvia Casanovas, coordinadora del programa «Ciutats 
Amigues de la Infància UNICEF»

18:30 Descans

19:00 Taula rodona:  
Gestió de centres educatius 0-3 municipals
Representants dels ajuntaments de Inca, 
Montuiri,Marratxí, Sencelles i de l’Institut per a 
l’Educació de la Primera Infància (IEPI).
Modera: Vicenç Arnaiz. Primer director de l’IEPI. 
President de l’Observatori de la Infància i la Família.

20:30 Fi de la jornada

Divendres, 9 de març, matí 

9:00 Presentació de l’Estudi-diagnòstic de les intervencions 
educatives dels ajuntaments de les Illes Balears 2017-
2018 a càrrec del Consell Escolar de Mallorca.

10:00 Grups de treball simultanis:
• Consells escolars municipals.
• Gestió educativa municipal: àmbit de l’educació 

formal.
• Gestió educativa municipal: àmbit de l’educació no 

formal.
• Serveis educatius de 0-3 anys.
• Participació de les entitats, famílies i alumnat en el 

marc de la intervenció educativa municipal.

12:00 Descans

12:30 Taula rodona:  
Ciutats educadores /Ciutats amigues de la Infància
Ajuntaments que hi participen:

• Binissalem: Baltasar Ramis
• Palma: Joana Bardina
• Ciutadella (pendent confirmar representant)
• Santanyi (pendent confirmar representant)

Modera: Francesca Salvà. Professora del Departament 
de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de 
la UIB. Fou la primera directora del Departament de 
Dinàmica educativa de l’Ajuntament de Palma.

14:00 Dinar

Divendres, 9 de març, horabaixa

16:00 Presentació de conclusions

17:00 Conferència a dues veus:
Què feim els ajuntaments per compensar les 
desigualtats?
Ajuntament de Vitoria-Gasteiz
Polítiques de tarifació social a l’etapa 0-3
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

19:30 Cloenda
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