
Benvolguts i benvolgudes,  
 
Ja estan a tocar les II Jornades d’Educació Viva i per això us fem arribar informació pràctica que 
creiem que us serà d’utilitat.  
 
COM ARRIBAR A LES JORNADES 
 
Les Jornades tindran lloc a la Universitat Autònoma de Bellaterra, en dos emplaçaments diferents:  
 
Divendres 13 d’abril: A l’auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres  
Dissabte 14 d’abril: Als mòduls de la Facultat de Ciències de l’Educació (plaça de les Oliveres).  
 
Al següent enllaç trobareu instruccions de com arribar a la UAB tant en cotxe com amb FFCC, així 
com mapes del campus i de les zones d’aparcament: http://www.uab.cat/web/planols-
1255415638584.html 
 
 
RECOLLIDA D’ACREDITACIONS 
 
Abans de l’inici de les Jornades caldrà que passeu per les taules d’acreditació a donar el vostre 
nom i a recollir la polsera identificativa per poder accedir a l’auditori i als tallers de dissabte.  
 
Divendres 
- Obertura d’acreditacions: a partir de les 14 h a la porta de l’auditori de la Facultat de Filosofia i 
Lletres. 
 
Dissabte 
- Obertura d’acreditacions (per a qui no hagi vingut divendres): a partir de les 8.30 h a la secretaria 
de les Jornades, a la plaça de les Oliveres, facultat de Ciències de l’Educació.  
 
 
ASSISTÈNCIA ALS TALLERS DE DISSABTE 
 
Recordeu, si no ho heu fet encara, que per poder assistir als tallers de dissabte cal que us 
inscriviu amb antelació. En principi, amb el correu de confirmació de la vostra inscripció vau rebre 
l’enllaç per apuntar-vos als tallers.  
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS DE TALLERS 
 
Alguns talleristes ens demanen que porteu el següent als seus tallers:  
 
- Casa dels Infants La Muntanyeta: Coixí i roba còmoda 
- Creació d’ambients d’aprenentatge: horari amb els vostres infants i fotos d’ambients impreses 
- Awareness through the body: esterilla o manta 
- Moviment espontani i cultura seitai: màrfega 
- El Submarí Lila: coixí per seure a terra 
- El temps d’acollida de l’infant a l’escola (P3): sentit i sensibilitat: fulard, ‘pareo’, tela..., que us 
ofereixi calidesa, benestar... 
- L’acompanyament durant l’estona de menjador i migdia: coixí per seure a terra i roba còmoda 
- Cuidado, decisiones e intervenciones fortalecedoras o debilitantes en la infancia: mocador i 
manta 
- La pedagogia sistèmica: roba còmoda i mitjons gruixuts 
- Els contes de fades, diàleg amb l’inconscient: material per escriure i dibuixar; roba còmoda 
- El massatge infantil: roba còmoda i màrfega 
- Harmonia entre el creixement personal i professional de les persones educadores: un objecte 
que us caracteritzi com a persones i un objecte que us caracteritzi com a professionals. 



 
 
CERCLES D’APROFUNDIMENT 
 
Els cercles d’aprofundiment de dissabte a la tarda funcionaran de la manera següent: les persones 
que hagin assistit als diferents tallers de cada eix es reuniran en un mateix espai per compartir què  
s’ha treballat en cada taller i es convidarà al debat i la reflexió. Durant el mateix dissabte us 
anunciarem on tindrà lloc cada cercle d’aprofundiment.  
 
SERVEI D’ÀPATS I CAFETERIA 
 
El dissabte les cafeteries de la universitat estaran tancades. A la plaça de les Oliveres, però, hi 
haurà durant tot el dia dues foodtrucks que serviran cafès, tès i infusions, sucs, pastissos, creps 
dolces i salades, rotllets vegetals i variats, etc. També podeu portar-vos els vostres àpats i fer-los a 
les zones de pícnic repartides pel campus.  
 
 
RECOLLIDA DE CERTIFICATS 
 
Els certificats d’assistència es podran recollir el dissabte a la secretaria de les Jornades, a la plaça de 
les Oliveres, en les estones de descans:  
 
- D’11 a 12 h 
- De 14 a 14.30 h 
- A partir de les 17.30 h 
 
 
INCIDÈNCIES 
 
A partir del dijous 12 al migdia ja no es podran respondre correus relatius a possibles incidències 
en les inscripcions i caldrà que ho feu in situ. La Secretaria estarà de trasllat a la UAB i no podrà 
atendre qüestions d’última hora via correu.  
 
 


