16.00: Conferencia: unha responsabilidade compartida. Virginia Cagigal, Dra. en Psicoloxía, coordinadora da Área de Atención a Familias e da
Área Psicopedagóxica da Universidade P. Comillas de Madrid.
17.30h: Descanso
18.00h: Mesa redonda: Experiencias de actuación
conxunta
- Desde o ámbito de apoio á familia: Fundación Preescolar na Casa
- Desde o ámbito da escola: Escola de Educación Infantil As Galeras. Oleiros.
- Desde o ámbito da comunidade: Estudio de
arquitectura Naos. A Coruña.
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20.00h: Remate da xornada.

UNHA MIRADA Á PRIMEIRA INFANCIA

- Educación e necesidades educativas especiais: Carmen Saavedra e Daniela Rocha Pato,
nai e mestra, Escola de Educación Infantil Cividán, Mera.

I XORNADAS
EDUCANDO NA INFANCIA
E NA ADOLESCENCIA

- Educación e novas tipoloxías familiares: MARTA SANDOVAL, Dra. en Psicoloxía, Profesora
de Atención á Diversidade da Universidade
Autónoma de Madrid.

CONVOCAN E ORGANIZAN: Fundación SM, Fundación Preescolar na Casa, Escola Universitaria de
Formación de Profesorado de Lugo-Universidade de
Santiago de Compostela.

TEMPORALIZACIÓN: 2 SÁBADOS 10-14h, 16-20h
(12 y 26 de marzo de 2011)

DURACIÓN: 16h
DESTINATARIOS:
Profesionais e alumnas, alumnos relacionados coa
educación da infancia, nais, pais e toda persoa interesada na temática.

NUMERO DE PRAZAS e INSCRICIÓN
200 prazas que se cubrirán por orde de inscrición. O
prazo para inscribirse será desde o 4 de febreiro ata o
4 de marzo de 2011. A inscrición será gratuíta e realizarase cubrindo o formulario que se atopa na páxina
web: www.fundacion-sm.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos da Escola Universitaria de Formación
de Profesorado de Lugo.

ACREDITACIÓN:

to. A través da presentación de diversas experiencias
poderemos visualizar un modelo de intervención educativa acorde coas necesidades actuais.
Comezaremos polos primeiros anos, pola etapa 0-6,
base da educación e desenvolvemento das persoas.
É preciso facer unha análise da resposta que estamos
dando ás necesidades dos nenos, a nivel global (políticas de infancia) e a nivel particular (na familia, na
escola,…). Queremos ofrecer enfoques globais, amplos, que axuden a comprender mellor a realidade,
que nos proporcionen un marco do que partir, e enfoques concretos, necesarios para intervir en realidades específicas e particulares (familia, escola, comunidade, diversidade,…) que nos permitan comprender
e articular respostas baseadas na colaboración.

16.00h: Conferencia: Que necesita a primeira infancia
Ponente: L ois Ferradás, (Decano da Facultade de CC.
da Educación da Universidade de Santiago
de Compostela).
17.30h: Descanso
18.00h: Mesa redonda: Espazos de crecemento que
responden ás necesidades da infancia:
- Crecer na familia: unha contribución á parentalidade positiva. Fundación Preescolar na
Casa.

OBXECTIVOS

- Crecer na escola. Alicia Souto Vecino, mestra
da Escola de Educación Infantil Vilariño, Poboa do Caramiñal.

• Analizar as necesidades da infancia 0-6 anos.
• Reflexionar sobre a imaxe da infancia.
• Afondar nas respostas as necesidades globais da
infancia 0-6 e de colectivos específicos.
• Sensibilizar cara a necesaria colaboración dos diferentes axentes relacionados coa infancia.

Sábado 12 de marzo 2011

PRESENTACIÓN

10.30h: C
 onferencia: Construír a sociedade para e cos
nenos, Miguel Angel Zabalza Beraza, Catedrático de Didáctica e Organización Escolar da
Universidade de Santiago de Compostela.

Unha mirada á primeira infancia quere ser un espazo
e un tempo para reflexionar sobre a infancia hoxe; un
tempo e un espazo para analizar a realidade , para
situar as necesidades de nenos e nenas neste contex-

- Mirada da comunidade: José Antonio Caride,
Catedrático de Pedagoxía Social, Universidade de Santiago de Compostela.

Educando na infancia e na adolescencia terá continuidade en vindeiras convocatorias, centrándose na
educación da infancia 6-12 anos e na adolescencia.

Ao finalizar as xornadas entregarase un certificado de
asistencia.

Con Unha mirada á primeira infancia iniciamos un
ciclo de debate e reflexións: Educando na Infancia e
na adolescencia.

- Mirada da escola: Carmen García Paz, profesora del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Educación Infantil, CIFP Anxel Casal Monte
Alto. A Coruña.

10.00h: Presentación das xornadas

11.45h: Descanso
12.15h: Mesa redonda: Miradas da infancia.
- Mirada da familia: Elisa Cano, pedagoga, directora do Centro Albor de Sevilla.

- Crecer na comunidade. Anxo Barreiros de
la Torre, técnico de Educación, Concello de
Oleiros.
20.00h: Remate da xornada.

Sábado 26 de marzo de 2011
10.00h: Conferencia: Cidadanía diversa: contar con
todos e todas, Marta Sandoval, Dra. en Psicoloxía, Profesora de Atención á Diversidade
da Universidade Autónoma de Madrid.
11.30h: Descanso
12.00: Mesa redonda: Actuaciones para a inclusión.
- Educación e inmigración. VIRGINIA CAGIGAL,
Dra. en Psicoloxía, coordinadora da Área de
Atención a Familias e da Área Psicopedagóxica da Universidade P. Comillas de Madrid.

