Programa
X Jornades d’Infància i Educació Social
INFÀNCIA I MEDIACIÓ
Enguany arribem ja a la 10a Jornada d’Infància i Educació Social (JIES).
Aquesta coincideix amb la celebració del 20è aniversari del CEESC. Són dues
xifres que ens il·lusionen perquè vol dir que durant tots aquests anys hem tingut
les aportacions i el saber de moltes persones al darrera.
Infància i mediació. Aquest és el tema triat aquest any per a la JIES. Una
activitat que ens interpel·la, perquè les educadores i els educadors podem fer
mediació. Us convidem a conèixer millor aquesta activitat que aposta pel diàleg
i que ens ofereix espais d’aplicació ben diversos. Us esperem a la #10JIES.
Col·lectiu Professional d’infància i Adolescència del CEESC.
Aquest Col·lectiu està obert a la teva participació. Si t’interessa, contacta amb
el CEESC! ceesc@ceesc.cat

#10JIES - Infància i Mediació

Divendres 16 de desembre
Sala Calidoscopi. Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Comerç, 36. Barcelona
Aforament limitat. Inscripcions a la web del CEESC - www.ceesc.cat
5 € persones col·legiades i/o amigues del CEESC
7 € persones no col·legiades

El preu inclou l’esmorzar.
S’entregarà certificat d’assistència.

Organitza: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya - CEESC.

ceesc@ceesc.cat // @ceesc_cat // #10JIES

09.00 h. Recepció i acollida
09:20 h. Benvinguda i presentació institucional
• Míriem Solsona. Vicepresidenta CEESC.
• David Homedes. Coordinador del Col·lectiu professional d’Infància i
Adolescència del CEESC.

09:30 h. Ponència d’obertura.
• Mª Carme Boqué. Doctora en Pedagogia. Membre del comitè editorial
del “Journal of Peace Education”.

10.45 h. Pausa - esmorzar.
11.30 h. Panell d’experiències.
• Mediació i famílies: Francesca Ferrari, pedagoga, logopeda,
educadora social i mediadora.
• Escola: Anna Rodón, llicenciada en Belles Arts. Professora a
l’Institut Tordera i mediadora escolar. Neus Baches, professora de
l’institut de Tordera.
• Pràctiques restauratives: Anna Avellaneda, responsable de suport
tècnic als centres (DGAIA).
• Comunitat: Maria Méndez, coordinadora del Servei de Mediació i
Convivència de l’Ajuntament de Palafrugell.
Modera: Esteve Torregrossa, membre ddel Col·lectiu professional
d’Infància i Adolescència del CEESC.

13.00 h. Tancament i resum
• Oscar Negredo. Coordinador del Servei de Mediació Comunitària
de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
La relatoria de la jornada serà a càrrec de Maria Rosa Estela, coordinadora
dels Espais Familiars municipals de Badalona.
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Col·lectiu Professional d’Infància i Adolescència del
CEESC

Professora titular de la FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon
Llull. Formadora en postgraus i màsters de mediació en diferents
universitats Investigadora del Grup de Recerca en Pedagogia,
Societat i Innovació amb el suport de les TIC. Autora de
diferents llibres i articles sobre mediació adreçats, alguns, a
l’àmbit escolar.

Mediadora. Responsable del disseny i implementació de
diferents serveis de mediació. Docència i responsable de
pràctiques de diferents Universitats. Responsable de Mediació
del CEESC. Representant del CEESC al Comitè Assessor del
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Professora a l’Institut de Tordera. Formadora de formadors del
Programa de Mediació Escolar del Departament d’Educació.
Mediadora escolar. Coautora del material 5kxes+1, conjunt de
recursos pels centres, del Departament d’Educació, que tenen
com a objectiu formar l’alumnat en comunicació, mediació,
educació emocional.

Professora a l’Institut de Tordera. Formada en mediació i
encarregada de muntar i formar els equips de mediadors en
diferents centres.

Pedagoga. Mediadora per la Generalitat de Catalunya. Màster
en Gestió i metodologia de la qualitat. Responsable de l’Àrea
de Centres de la DGAIA. Docent de la UB en els Graus de
Formació del professorat i Educació Social. Directora del
Postgrau d’Acolliment Residencial en centres de protecció a
la Infància. Forma part d’un grup de treball a la Universitat de
Barcelona sobre Pràctiques Restauratives.

Coordinadora del Servei de Mediació i Convivència de
l’Ajuntament de Palafrugell a través de Mediación y Convivencia
S.L. Col·laboradora del Departament d’Educació de Navarra
en supervisió a directors/es de centres educatius i formació al
professorat. Professora de mediació comunitària al Master de
Mediació de la Universitat de Santiago i al Master del Col·legi
d’Advocats de Barcelona.

Coordinador del Servei de Mediació Comunitària de
l’Ajuntament de L’Hospitalet. Supervisor de mediadors a la
Diputació de Barcelona. Professor en els Postgraus de Mediació
Comunitària i Gestió de Conflictes Públics i en el de Mediació
Familiar Sistèmica de la UdG, i en el Màster de Conflictologia de
la UOC.

El seu objectiu principal és vetllar pels drets dels infants i
adolescents en qualsevol de les accions, serveis o equipaments
en els que treballem o som responsables diferents professionals
de l’àmbit social com les educadores i educadors socials.

