INFORMACIÓ GENERAL
Associació per a
l'Expressió i la
Comunicació

Lloc de realització:
Facultat de Ciències de l’Educació
-

Sala d’actes (Conferència inaugural,
ponència, síntesi dels tallers i
presentació del llibre d’en Bernard
Aucouturier)

-

Mòdul III (Tallers simultanis)

II JORNADES DE REFLEXIÓ:
PSICOMOTRICITAT I ESCOLA

Inscripció i informació:
Fins el 19 de març, a la Secretaria del
Departament de Didàctica de l’Expressió
Musical, Plàstica i Corporal
Edifici G6 Despatx G6-158
08193 Bellaterra
Tel. 935 811 679
Fax 935 813 299
Correu Electrònic:
d.did.musical@uab.es
Horari de dilluns a divendres
Matí: 9.30 a 13.30
Tarda: 15.30 a 16.30

Organitzen:
-

Departament de Didàctica de l’Expressió
Musical, Plàstica i Corporal.

-

Associació per
Comunicació.

a

l’Expressió

i

la

Col·laboren:
Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.

Preu i forma de pagament:
40 Euros, mitjançant ingrés al número de C/C
2100-0424-35-0200202909 de “La Caixa”.
Per tal de formalitzar la matrícula s’haurà de
fer arribar la butlleta d’inscripció juntament
amb el resguard del pagament a la
Secretaria del Departament.

Curs d’Especialista Universitari en Educació
Psicomotriu, del Departament de Pedagogia de
la Universitat Rovira i Virgili.
GRAÓ Editorial S.L.

Bellaterra, 26 i 27 de març de 2004

PRESENTACIÓ:

PROGRAMA
divendres, 26 de març

Passats dos anys des que tots plegats vàrem
compartir les Jornades de Reflexió:
Psicomotricitat i Escola, ha arribat el moment
de convocar-ne una nova edició.
Per fer-ho hem procurat recollir les
aportacions que en aquells moments es van
fer, però també s’ha volgut fer un pas més en
defensa de l’Educació Infantil en totes les
seves dimensions.
En un moment en què la paraula “qualitat”
sembla ser indispensable en qualsevol
esdeveniment d’àmbit social, cultural,
educatiu…, en la nova ordenació educativa
s’utilitza aquesta paraula per relegar les
primeres edats del desenvolupament humà a
un mer àmbit assistencial i es vol recuperar la
superada idea de “preescolar”, per referir-se a
totes les capacitats que l’infant ha de
descobrir,
experimentar,
compartir,
interioritzar,...
Des de les entitats organitzadores i
col·laboradores d’aquesta nova edició de les
Jornades, volem reivindicar la formació i
l’actualització dels professionals; destacar les
bones pràctiques educatives i compartir junts
el goig d’aprendre mirant cap al futur de la
nostra professió per poder acompanyar els
infants en el seu recorregut cap a la vida
adulta.
Esperem que les activitats programades –
debats, conferències, tallers − ens serveixin a
tots plegats per avançar en aquesta línia.

E. Ni llapis ni paper: L’enfoc
psicomotor
en
l’activitat
gràfica

18.00: Inauguració de les Jornades
18.30: Conferència inaugural: “Imatge corporal
i temps”, a càrrec de Vicenç Arnàiz,
psicòleg.

Coordinen: Núria Rodríguez i
Encarna Sugrañes
F. Escola i Psicomotricitat: un
matrimoni ben avingut

dissabte, 27 de març
9.30: Ponència: “Infants petits, reptes grans”, a
càrrec de la Professora Montserrat
Anton, Departament de Didàctica de
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
de la UAB.

G. De l’acció a la creació

10.30: Descans

H. Juegos de seguridad profunda
–
juegos
de
seguridad
superficiales

11.00: Tallers simultanis:
A. Com s’engega
psicomotricitat

una

classe

de

Coordinen: Carles Font i Manel
Lecha

Coordina: Carles Parellada

Coordina: Meritxell Bonàs

A
càrrec
de
Bernard
Aucouturier i coordinat per
Iolanda Vives (Aquest taller és
tancat a estudiants de cursos
de formació específica).
13.30: Dinar

B. La representació: Construir
imatge, construir el pensament

la
15.30: Síntesi dels tallers del matí

Coordinen: Lidia Esteban i Katty
Homar
C. El diàleg corporal als primers anys
Coordinen:
Manchado

Susi

Fusté

i

Sara

D. La relació terapèutica: acompanyar
a l’infant en el seu pas de la
subjectivitat a l’objectivitat
Coordinen: Estrella
Josep Rota

Masabeu

i

Coordina: Carles Font
17.30: Presentació del llibre “¿Por qué
los niños y las niñas se mueven
tanto?” a càrrec del professor
Bernard Aucouturier, autor del
llibre, juntament amb Gerard
Mendel.
18.30: Cloenda de les jornades
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