
 
 

 
 

  Comunicació i vincles a la llar 

 
 

 

PRESENTACIÓ                                   
estem al costat de ls infant 

 

 

“És un privilegi poder compartir les grans descobertes que fan els nadons a cada instant, la 

curiositat per descobrir que els fa explorar, experimentar, conèixer... En aquesta inesgota-

ble recerca, experimenten el plaer de sentir, de saber, d’estimar; aprenen a viure, i NOS-

ALTRES hi som al costat! 
 

Estimem els infants perquè se sentin segurs en tornar cada matí a l’escola bressol.  

Oferim propostes que potenciïn l’activitat dels nens i nenes, amb materials estimulants 

que propiciïn l'acció: material sonor, amb textures diferents, elements de color, materials 

per amagar-s’hi, la música... tot creant un clima relaxat on és agradable ser-hi. 
 

Els canvis de bolquers i els àpats són moments intims i particulars per a cada infant, esto-

nes per crear vincles afectius amb la mirada, la veu, el contacte físic... no tinguem pres-

sa. Cal saber respectar l’infant, els seus ritmes i les seves necessitats. 
 

Tenim una tasca meravellosa per endavant, gaudim-ne!” 

 
Paraules d’una mestra, la Carme, amb una llarga trajectòria com a educadora d’una 

llar d’infants. 

 

Prenent les paraules de la Carme, us convidem a compartir aquest privilegi, 

l’estima que sentim vers els infants, per trobar-nos el dia 15 tot compartint la 

nostra vivència del dia a dia, cercant propostes i, sobretot, gaudint de la mera-

vellosa tasca que tenim per endavant. 

 
 

 

 

 

 

A QUI S’ADREÇA 
 

La jornada s’adreça a educadores i educadors de les Llars d’Infants i a totes les 

persones interessades.  
 

 

 

 

 

   Fundació Escola Cristiana de Catalunya 

                               4a Jornada 0-3 Llar d’Infants 

 

 

 
 

 

 

 

                                                       Barcelona, dissabte 15 de juny de 2019 
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d’Infants 



 
 

PROGRAMA 
 
 
 

08.45 Arribada, acollida i lliurament del material. 

09.00-9.15 Benvinguda i presentació de la Jornada. 

09.15-10.30 

Ponència  

Cap a una comunicació sonora en l’educació primerenca.  
 

Pedagoga, cantant i pianista,; s'especialitzà en la Music Learning 
Theory d'Edwin Gordon, (Gordon Institute EEUU),  en Early 
Childhood Music i en Elementary General Music. 
Forma part de l'equip docent de l’Institut Gordon d’Educació 
Musical Espanya i del Gordon Institute for Music Learning. 
 Imparteix cursos i conferències al nostre país i a Amèrica Llati-
na. 
És coautora dels llibres “Jugant amb la música nadons” (IGEME, 
2015) i “Jugant amb la música nenes i nens” (IGEME, 2018). 
En l'actualitat és docent a l'EMM de Mataró, forma part de la 
companyia de música per a nadons Abiabaï - Concerts per a 
nadons (www.concertsperanadons.cat).  
 

 
 

Alba Pujol Camins 

 

10.30-11.00 Pausa cafè 

11.00-12.15 

Espais pràctics.  

Es podrà optar per assistir a dos dels quatre espais.  

Primera tria. 
 

1. Llocs, jocs i racons... cerquem ordre i solucions!  Eloi Aran 

2. El tacte afectiu a l'Educació Infantil 0-3 Mercè Simón 

3. Primers auxilis: educadors formats, educadors preparats!              

                                                                   Mireia Vidal i Maite Matas 

4. Com acompanyem el desenvolupament musical de l’infant? 
                                                                                         Alba Pujol              

12.25- 13.40 Espais pràctics. Segona tria. 

13.40-14.00 
Visita a la Llar del col·legi Lestonnac de Barcelona 
De la mà de les educadores de l’equip docent de la Llar d’Infants  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Espai pràctic Formador/a Escrit de presentació de l’espai pràctic 
 

Com acompanyem el 

desenvolupament 

musical de l’infant? 
 

Alba Pujol Camins 

Posarem en pràctica la Teoria de l’Aprenentatge Musical (MLT) 

per descobrir noves maneres de comunicar-nos musicalment 

amb els infants, sense l’ús del llenguatge verbal, amb propostes 

de cançons i recitats, moviment lliure i materials 

multisensorials. 

Primers auxilis: 

educadors formats, 

educadors preparats!  

 

          

 

 

 

 
 Mireia Vidal   

               Maite Matas 

A l’escola bressol s’ha d’estar preparat per actuar davant 

situacions que requereixen assistència sanitària mentre s’espera 

l’arribada de l’atenció d’experts de la salut. Trobem diferents 

situacions com: caigudes/cops, ferides, hemorràgies, cremades, 

ennuegaments, intoxicacions, pèrdua de coneixement, anafilaxis 

etc., que requereixen tenir les eines adequades i formació 

específica per controlar la situació. Els objectius principals són: 

assegurar el manteniment de l’infant i evitar que el seu estat 

empitjori mentre arriben els serveis d’emergències, evitar més 

lesions de les que s’han produït, evitar possibles infeccions i/o 

lesions secundàries i assegurar el trasllat a un centre sanitari en 

condicions adequades.  

Treballarem els continguts teòrics amb simulacions pràctiques  

El tacte afectiu a 

l'Educació Infantil 0-3 

 

              Mercè Simón 

El tacte és un gran mitjà de comunicació que, pel seu gran 

abast, s’estableix d’una manera individual, autèntica i única.  
Va molt més enllà de l’espai físic i, amb sensibilitat, pot arribar 
a connectar amb la part més profunda de cada persona i me-
reix, per tant, un gran respecte. 
L’objectiu del taller es convidar-vos a entrar una mica en aquest 

llenguatge i gaudir de l’experiència. 

Llocs, jocs i racons, 

cerquem 

ordre i solucions! 

 

Eloi Aran 

Què pot fer que un infant es trobi “com a casa”? Quin mobiliari 

necessitem? Detectem problemes i hi cerquem solucions? N’hi 

ha prou amb complir amb un “programa funcional” o podem fer 

de l’aula (i la resta d’espais) un àmbit d’aprenentatge? 

Tractarem aquestes preguntes de forma dinàmica tot debatent i 

proposant exemples reeixits. 

 

INSCRIPCIÓ 

Per sol·licitar-la podeu clicar al següent enllaç: 

http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=283 

Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

- Aportació per a despeses per participant, 

o Participants d’entitats adherides a la FECC: 46 € ( inclou esmorzar) 

o Altres: 58 € ( inclou esmorzar) 

 



 

escolacristiana.org 
Carrer dels àngels 18, 6è 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org |  93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20 

 

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 

- Totes les targetes són vàlides 

El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de 

crèdit con les de dèbit, i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el 

pagament. 

- Devolucions en cas de baixa 

En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici de la Jornada, es procedirà a la 

devolució de l’import pagat (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa 

targeta des d’on s’ha fet el pagament.) 

- Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut 

 El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb 

la persona –física o jurídica- a nom de la qual cal fer el rebut. 

Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal 

fer el rebut. Així es pot utilitzar la targeta que es tingui més a mà amb independència 

de qui s’acabi fent càrrec del cost i, per tant, sigui el titular del rebut corresponent. 

És un sistema totalment segur, sense que l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades 

de les targetes. 

 Data límit d’inscripció: fins el 12 de juny (o fins a que s’esgotin les places, que són limitades 

i s’ocuparan per ordre d’inscripció) 

 Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places 

disponibles.  

 En els casos de no assistència sense avís el dia anterior, no es retornarà l’import 

 

LLOC DE REALITZACIÓ 

Col·legi Lestonnac  C/ Pau Claris 131. 08009 Barcelona     Mapa del lloc 

 

ORGANITZA 
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