
                                                        

 

 

II Jornades Família i escola: impulsar dinàmiques de cooperació. 

27 i 28 maig 2011 
 

Objectius:  

• Debatre sobre les dinàmiques relacionals i de participació de les famílies en els 
centres educatius. 

• Compartir i trobar espais de comunicació i cooperació entre equips directius, 
famílies i docents. 

 

Destinataris: 

• Pares i mares  
• Professorat en actiu, orientadors EOEP i membres d’equips directius i educadors 

socials que desenvolupin la seva activitat en centres educatius  
• Alumnat  dels darrers anys de Mestre i del Màster de formació de Professorat i 

professorat no actiu 
 

Nombre d’hores: 9 hores 
 
Lloc de realització:  
Aula 9 Ed. Sa Riera. Palma 
 

Programa: 

Sessió Continguts Format ponents 

Data i 

horari, lloc 

Divendres 27 maig 
Escola i família. Àmbits 
separats però 
complementaris Presentació   Conf. Lluís Ballester (Director ICE) 

16,30-
17,30h 

Capacitats, funcions i 
responsabilitats 
  
  
  

Què és competència de la família i què 
és competència dels professionals?  
Qui en té la responsabilitat de la 
dinamització? 
Quin ha de ser el rol de cadascu? 
  

Taula 
rodona 
  
  
  

Jordi Escudero (ADIPMA),  

18,00-
20,00h 
  
  
  

Ma.Antònia Font (STEI) 
Jaume Ribas (FAPA 
Mallorca), 
Miquel Perelló (Dcció Gral 
Innova) 

Dissabte 28 maig 

Col·laboració comunicació 
i dinamització 

Què pot ensenyar l’escola a les 
famílies i què poden aportar les 
famílies a l’escola  Conf. Fernando Martín  (COAPA) 9,30-11,00 

 La capacitació de pares i 
mares com a funció de 
l’escola 

La importància de les escoles de 
pares. Recursos i experiències: Pla de 
formació de famílies i Contractes- 
Programa  Conf. 

Ma.Antònia Gomila (ICE) 
/Magdalena Oliver 
(Dginnova) 

11,30-
12,00 

Democràcia i Equilibri en 
els consells escolars 
  
  
  

  
  
  
  

Taula 
rodona 
  
  
  

Antoni Quintana (FADESIB) 

12,00-
14,00h 
  

Fernando Martin (COAPA) 

Pere Carrió (CEIB) 

Gabriel Caldentey (STEI) 

 



                                                        

 

 

Lloc de realització:  
Seu de la UIB a Menorca. Can Salort. Santa Rita, 11, 07730 Alaior 
 

Programa: 

Sessió Continguts ponents Data i horari, lloc 

Taula 
rodona 

Capacitats, 
funcions i 

responsabilitats.  

Representant directors 
27 maig 

Seu de la UIB 
19.00-21.00h 

Maria Camps (STEI) 
Joan Coll (Conselleria) 
Representant FAPMA 
Moderador: Pere Alzina (UIB) 

 

Lloc de realització:  
Seu de la UIB a Eivissa. C/ Bes, 9 07800 Eivissa   
 

Programa: 

Sessió Continguts participants 

Data i horari, 

lloc 

Taula 
rodona 

Capacitats, 
funcions i 

responsabilitats.   

Meli  Costa (Moderadora) 

27 maig  
Seu de la UIB 
19.00-21.00h 

Amparo Calvo (FAPA Eivissa) 
Edelmiro Fernandez (STEI) 
Laura Carrascosa (repres. Conselleria) 

Paulina López (repres.ADIPMA) 
 

 

INSCRIPCIONS: de dia 2 de maig fins al dia 23 de maig de 2011 

Inscripció: cal emplenar el full d’inscripció (disponible al web de l’ICE 
<http://www.ice.uib.cat>).Cal aportar també una còpia del DNI. 
 
Enviau tota la documentació a: 

• l’adreça electrònica <cursos@uib.es> (assumpte: II Jornades Família i Escola)  
• personalment als serveis administratius de l’edifici Sa Riera, c/ Miquel dels 

Sants Oliver, 2. De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dimarts i dijous de 16 a 19 h. 
Tel.: 971 17 31 32 / 24 10.  

• per fax al núm : 971 17 24 35 
 
Preus de la matrícula 

Gratuït 

S’han demanat crèdits de formació permanent pels assistents a les sessions de Palma 


