17.00h: Descanso
17.15h: P
 anel de experiencias: Practicando a educación en común.
- Comunidade de aprendizaxe. Mª Teresa Kaltzakorta. Directora Escuela /Eskola Pública
Zaldupe-Ondarroa (Bizkaia)
- A familia e o departamento de orientación.
Sabela Rodríguez, CPI da Picota, Mazaricos.
A Coruña.
19.30h: Conclusións.
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20.00h: Remate da xornada.

Repensando a educación entre os 6 e 12 anos

16.00h: Conferencia: A educación como proxecto compartido. Carmen Morán, Profesora na Universidade de Santiago de Compostela. Facultade
de Ciencias da Educación. Departamento de
Educación, Historia da Educación e Pedagoxía Social.

II XORNADAS
EDUCANDO NA INFANCIA
E NA ADOLESCENCIA

sa Barros Fernández. Director e Xefa de estudos, CEIP Valle-Inclán, Oleiros-A Coruña.

Con Repensando a educación entre os 6 e 12 anos,
continuamos o ciclo de debate e reflexións Educando na infancia e na adolescencia, que se iniciou o
curso pasado coas xornadas Unha mirada a primeira
infancia, centradas no período 0-6.
Repensando a educación entre os 6 e 12 anos, quere ser un espazo de encontro para analizar e debater
sobre a educación nos anos da primaria, para concretar luces e sombras… retos que a nova realidade
presenta, para coñecer e afondar en alternativas e
propostas que xa se están realizando.
É preciso facer unha análise que nos permita situar
as necesidades das nenas e nenos nestas idades,
xunto co modelo de persoa que queremos educar
e a realidade social e educativa actual: como se da
resposta na familia e na escola e cales son os aspectos que son imprescindibles repensar. Tamén será
necesario debater sobre temas e necesidades máis
concretas presentes na realidade cotiá (as relacións
familia-escola, as novas culturas e procedencias, as
novas realidades familiares, a xestión das emocións
e dos conflitos…) e coñecer boas prácticas que se
están desenvolvendo ao respecto.
Educando na infancia e na adolescencia terá continuidade no 2013, centrándose na educación na adolescencia.

OBXECTIVOS
• Analizar a situación actual da educación referida
a nenas e nenos de 6 a 12 anos.
• Reflexionar sobre a persona que queremos educar.
• Afondar nas dificultades que se presentan na
educación 6-12 e nas súas posibles respostas.
• Sensibilizar cara á necesaria colaboración entre os diferentes axentes relacionados coa infancia.

• Coñecer experiencias de actuación concretas que
respondan á diversidade da sociedade actual (inmigrantes, atención educativa específica, conflitividade e xestión das emocións,…).

PROGRAMA
Sábado 3 de marzo
10.00h: Recepción e entrega de documentación.
10.30h: Inauguración. Presentación das xornadas.

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

TEMPORALIZACIÓN
SÁBADOS 3 e 10 de marzo 2012 de 10-14h, 16-20h.

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

NUMERO DE PLAZAS e INSCRIPCIÓN
180 prazas que se cubrirán por orde de inscrición. O
prazo para inscribirse será desde o 1 de febreiro ata
o 29 de febreiro de 2012. A inscrición realizarase
cubrindo o formulario que se atopa na páxina web:
www.fundacion-sm.com.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos da Facultade de Formación de Profesorado de Lugo.
C/ Ramón Ferreiro s/n
Lugo.

10.45h: Conferencia: Mirada á educación de 6 a 12
anos: retos a abordar. Elisa Cano, Pedagoga e
Logopeda.
12.15h: Descanso.
12.45h: Panel de experiencia: Un modelo de educación
que ten en conta as necesidades da infancia.
CEIP El Martinet, Ripollet, Barcelona.
16.00h: Conferencia: Educación emocional: Begoña
Ibarrola, Psicóloga, especialista en intelixencia emocional, autora de literatura infantil e
xuvenil.
17.00-17.30h: Descanso.
17.30h: Panel de experiencias: Practicando as emocións:
- Vivir xuntos, convivir. Mª Teresa Sánchez Barreira. Orientadora, CEIP Rosalía de Castro.
Lugo.
- Filosofía para nenos. Carmen Loureiro. Orientadora, IES Illa de Arousa. Pontevedra.
20.00h: Remate da xornada.

Sábado 10 de marzo
10.00h: Conferencia: Educación en valores a través
da inclusión. Gonzalo Martínez, Psicólogo e
Orientador escolar, Colegio Claret-Segovia.
11.15h: Descanso.
11.45h: Panel de experiencias: Practicando os valores.

ACREDITACIÓN

- Os valores frente as diferentes capacidades.
CEIP Das Mercedes-Lugo.

Ao finalizar as xornadas entregarase un certificado de
asistencia.

- Os valores frente as diferencias culturais.
José Antonio Martínez González e María Lui-

