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La relació educativa es fonamenta en el vincle afectiu i en la comunicació amb els altres. 
Perquè això sigui possible, l’escola ha de facilitar la construcció d’aquest vincle a partir de les 
múltiples relacions que s’hi estableixen. L’infant té des que neix la capacitat de comunicar-se 
amb els altres i amb l’entorn. Precisament durant el desenvolupament d’aquesta capacitat 
comunicativa els adults tenim un paper important en l’acte de comprendre, de possibilitar i 
de respectar totes les opcions comunicatives dels infants; unes possibilitats a les quals en Loris 
Malaguzzi anomenava els cent llenguatges dels infants.

En aquesta segona edició d’experiències professionals innovadores de la Facultat de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna - Universitat Ramon Llull, i 
sota el lema Converses en l’Educació Infantil, volem aturar-nos a analitzar els processos 
de comunicació que envolten la quotidianitat en l’educació dels infants: des de la reflexió 
sobre les relacions que establim fins a l’imprescindible diàleg família-escola, passant pels 
diferents llenguatges que es fan presents i que cal fer emergir a l’aula. Amb aquest propòsit 
hem convidat sis experts en el seu àmbit que ens mostraran la forma i la manera de tre-
ballar la comunicació en l’educació infantil a través d’una conferència inicial, quatre espais 
d’experiències i una conferència de cloenda.

Esperem que aquesta Jornada contribueixi a la pràctica reflexiva que ens permetrà avançar 
cap a una escola dialogant i sensible a les necessitats dels infants i les seves famílies. 

“Trabajar con los niños quiere 
decir tener que hacer las cuentas 

con pocas certezas y muchas 
incertidumbres. Lo que nos salva 

es buscar y no perder el 
lenguaje de la maravilla que 

perdura en los ojos y en la 
mente de los niños.” 

Loris Malaguzzi
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8.45h Recollida de documentació

9.15h Inauguració de la Jornada
Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy. Regidor d’Educació i 
Universitats de l’Ajuntament de Barcelona
Dr. Josep Gallifa. Degà de la FPCEE Blanquerna-URL
Dra. Anna de Monserrat. Vicedegana d’Educació 
i de Programes Internacionals
Dr. Miquel Àngel Prats. Director del Grau en 
Educació Infantil
 
9.45h Conferència "Paraules que obren els 
cors" a càrrec de la Sra. Eva Bach, pedagoga i 
escriptora.
Presenta: Dr. Miquel Àngel Prats

10.45h  Pausa cafè

11.15h Espai d’experiència 1 (Grup A)
Beneficios comunicativos de los proyectos basados 
en el enfoque de Reggio Emilia, a càrrec de la 
Sra. Paola Trigari, pedagoga i consultora als 
EEUU en l'enfocament de Reggio Emilia i en el 
constructivisme social. 
Presenta: Dra. Anna de Monserrat
Espai d’experiència 2 (Grup B)
Filosofia 3-18, a càrrec de la Sra. Glòria Arbonès
Professora en Filosofia (Universidad Nacional la 
Plata. Argentina) i professora de Didàctica de la 
Filosofia (Universitat de Barcelona)
Presenta: Prof. Carme Bertomeu, FPCEE 
Blanquerna-URL

12h Espai d’experiència 3 (Grup A)
I si plantem una pedra? Una conversa científica 
entre infants de 5 anys i la muntanya de 
Montserrat, a càrrec de la Sra. Dolors Feixas, 
mestra i coordinadora de l'Escola Cooperativa 
El Puig
Presenta: Dra. Mireia Civís, FPCEE Blanquerna-URL

Espai d’experiència 4 (Grup B)
La paraula, una literatura d’acollida per a 
l’infant, a càrrec de la Dra. Roser Ros, professora 
de la FPCEE Blanquerna-URL. Escriptora i 
narradora. Presidenta de Tantàgora 
Presentació: Dra. Reina Capdevila, FPCEE 
Blanquerna-URL

12.50h Conferència de cloenda
“Comunicació amb les famílies: més enllà 
del què diem i com ho diem”, a càrrec de la 
Sra. Gema Paniagua. Psicòloga de l'Equipo de 
Atención Temprana de Leganés, Madrid.    
Presenta: Dra. Àngels Geis, FPCEE Blanquerna-URL

14h Conclusions i Cloenda de la Jornada
Prof. Carmina Folch. Coordinadora de la Segona 
Titulació en Educació Infantil i en Educació Primària
Dr. Miquel Àngel Prats
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Lloc: 
Auditori Cardenal Narcís Jubany Facultat de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna - Universitat Ramon Llull
Carrer Císter, 34. Barcelona

Coordinació:
Dr. Miquel Àngel Prats

Equip assessor:
Dra. Mireia Civís, Dra. Roser Vendrell, 
Dra. Àngels Geis, Prof. Carmina Folch, 
Prof. Roser Domingo, Prof. Ma. Antònia Miret

Llengües principals:
Castellà i català

Participants: 
Mestres d’Educació Infantil (0-6), alumnat 
de 4t curs i de Segona Titulació del Grau en 
Educació Infantil de la FPCEE Blanquerna-URL. 
Directors de centres d’Educació Infantil. Alum-
nat i professorat de CFGS d’Educació Infantil. 

Matrícula:
La inscripció és gratuïta.
Per raons organitzatives cal inscriure’s abans 
del dia 13 de febrer de 2015.

Formulari d’inscripció
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