
  
 

Jornada 
La cura de la petita infància 

Polítiques públiques i serveis de suport a les famílies 0-3 

Divendres 11/11/2022 

Amb motiu dels 10 anys del Màster en Criança 0-3 i acompanyament a les famílies en xarxa hem 
volgut propiciar una reflexió al voltant de la primera etapa de la vida per tal de visibilitzar les necessitats 
de les famílies amb infants de 0 a 3 anys i fer evident la prioritat de polítiques socials per aquest període 
del cicle vital. Entre altres mesures, cal avançar en la implementació d’una xarxa pública de serveis de 
suport a les famílies que garanteixi l’existència d’un Espai familiar de criança de la petita infància a 
cada poble i a cada barri de les nostres ciutats. 

 

Programa 
 
8:45       Recepció i lliurament de documentació 

9:00       Benvinguda i presentació de la jornada 

Núria Rajadell Puiggròs, Doctora en Ciències de l’Educació (UB). Professora de la Facultat d’Educació (UB). 
Directora, membre de l’equip impulsor i professora del Màster en Criança 0-3 i acompanyament a les famílies en xarxa. 

 

10 anys del màster de la UB CCrriiaannççaa 00--33 ii aaccoommppaannyyaammeenntt aa lleess ffaammíílliieess eenn xxaarrxxaa 

Imma Jeremias Puig, Diplomada en Educació Social i Grau superior en Pedagogia Social (UB). Postgrau en 
Acolliments Familiars (URLL). Coordinadora Màster Criança 0-3 i acompanyament a les famílies en xarxa i professora. 

12 anys de l’APEFAC, l’Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya 

Aina Alegret Esclasans, Educadora infantil de l’Espai familiar La Casa Petita, de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. Presidenta de l’APEFAC. 

Presentació del llibre Espais familiars de petita infància, de la Diputació de Barcelona 

Anna Jiménez Viñas, Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Diputació de Barcelona. 
 

Presentació del Manifest Per unes polítiques públiques de suport a les famílies 0-3 
Vicenç de Febrer Olives, Llicenciat en Psicologia (UAB). Postgrau en Atenció socioeducativa a infants petits i 
famílies (UB). Assessor en 0-3 anys. Membre de l’equip impulsor del Màster i professor 

10:15     1ª Reflexió marc: Les famílies amb infants petits des de la perspectiva sociopolítica 

Per què i per a què el compromís públic amb les famílies 0-3 anys?. El reconeixement de 
la criança com a bé social i la cura com a tria ètico-política 

 

Laura Torrabadella García, Llicenciada i Màster en Sociologia (UAB). Professora a Treball Social (UB). Investigadora 
especialitzada en biografia i política social. Membre de l’equip impulsor del Màster i professora. 

Línies de treball i perspectives actuals sobre les polítiques de 0-3 anys. L’enfocament 
dels primers 1.000 dies de vida en clau comparativa (UE, OCDE) 

Anna Escobedo Caparrós, Doctora en Sociologia amb Menció Europea (UAB). Llicenciada en Ciències Econòmiques 
i Empresarials (UAB). Investigadora especialitzada en polítiques familiars. Professora del Màster. 

11:15     Petit esmorzar 
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11:45 2ª Reflexió marc: Les famílies amb infants petits des de la Psicologia i la Neurociència 

Les aportacions de la Neurociència a l’etapa 0-3 anys 

Marta Portero Tresserra, Doctora en Neurociència. Llicenciada en Psicologia. Professora a la Facultat de Psicologia 
(UAB) i a la Facultat de Medicina (UdG). Investigadora de l’Institut de Neurociències (UAB). Professora del Màster. 

El desenvolupament de l’infant 0-3. Família i sentiments 

Carmen Amorós Azpilicueta, Psicòloga clínica. Psicoterapeuta. Supervisora i consultora en serveis sòciosanitaris 
d’infància i família. Consultora d'organitzacions. Experta en petita infància, atenció precoç, acolliments i adopcions. 

12:45 Taula rodona. Polítiques públiques de suport a les famílies amb infants petits: la 
perspectiva de les administracions públiques i de les institucions 

Mònica Ribas Gironès, Responsable d'Actuacions de Suport a les Famílies, de la Secretaria d'Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
Maria Truñó Salvadó, Comissionada d’Educació. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de 
l’Ajuntament de Barcelona. Directora de l’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona (2015-2019). 
Elena Lledós Montsó, Gerenta del Servei d’Igualtat de la Diputació de Barcelona. 
Rosa Maria Alemany Monleón, Professora a Treball Social (UB). Assessora Tècnica Àrea Drets Socials i 
Participació Ciutadana  de l’Ajuntament de Vila-seca. 

 
Modera: Maria Rosa Tarrés Cansado, Llicenciada en Psicologia. Màster en Treball Clínic i Salut Mental Comunitària. 
Psicòloga del Centre d‘Atenció a la Dona, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Professora del Màster. 

 

14:00 Dinar (en el Campus hi ha diferents possibilitats i preus) 

 
15:45 Taula rodona. Espais familiars de suport a la criança 0-3: la perspectiva dels professionals 

Marta Martínez Solé, GS Educació Infantil. Postgrau en atenció socioeducativa a infants petits i famílies. 
Responsable d’Espais Familiars de la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai). 
Rosa Mestre Carrillo, Pedagoga. Màster en Educació Primerenca. Directora de La Casa dels Infants–Granvia 
Mar, Ajuntament de Castelldefels. 
Maria Rosa Estela Prat, Diplomada en Magisteri i Postgrau en Pedagogia Terapèutica (UAB). Coordinadora 
dels Espais Familiars, Ajuntament de Badalona. Membre de l’equip impulsor del Màster i professora. 
David Aparicio Miró, FP Educació Infantil. Postgrau en atenció socioeducativa a infants petits i famílies 
Educador a l’Espai Familiar del Raval, Ajuntament de Barcelona. 
Eva Ferran Font. Pedagoga psicomotricista. Directora del Centre de desenvolupament infantil i 
acompanyament familiar Creix amb Traça, a Barcelona. 

 
Modera: Núria Vendrell Cadena, Llicenciada en Psicologia. Especialista en temes de família, àmbit clínic i escola. 
Membre de l’equip impulsor del Màster i professora. 

 

17:15 Pausa 

17:30 Taula rodona. Donem veu a les famílies amb infants petits: la perspectiva dels progenitors 

Idriss López Marrero. Mare d’una filla, amb qui va participar en l’Espai familiar de criança M. Les Corts. 
Ana Gómez Pérez. Mare de dos fills, amb qui va participar en l’Espai familiar de criança M. El Galliner. 
Gerard de Josep i Codina. Pare de dos fills, amb qui va participar en l’Espai familiar de criança M. Les Corts. 
President de l’Associació Papapà. 
Anabel Rovira Batet. Mare de dos fills, amb qui va participar en l’Espai familiar de criança M. La Casa Petita 
Maria Núñez Calcarce. Mare de dos fills, amb qui va participar en l’Espai familiar de criança M. La Pinya. 

 
Modera: Silvia Blanch Gelabert, Doctora en Psicologia de l’Educació. Màster en Psicologia, educació i sistemes 
semiòtics. Professora Facultat Educació (UAB). Coordina equip ERIFE. Membre equip impulsor del Màster i professora. 

 

18:45 Cloenda: concrecions, reivindicacions i prospectiva 

Núria Rajadell Puiggròs, Doctora en Ciències de l’Educació (UB). Professora de la Facultat d’Educació (UB). 
Directora, membre de l’equip impulsor i professora del Màster en Criança 0-3 i acompanyament a les famílies en xarxa. 



Transport públic 
Metro: L3 Mundet, Línia verda 
Bus: Línies 27, 60, 76, H4 

 

Transport privat 
Ronda de Dalt. Sortida 4 

Aparcament públic del Velòdrom 

  
 

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus Mundet. 
Facultat d’Educació. Passeig de la Vall d’Hebron, 171. Barcelona (08035). 

Edifici Migdia I. 3ª planta. Sala de graus Rosa Roig 

Preu: 20 € 

 

Inscripció: Es podrà realitzar fins al 07/11/2022 a l’enllaç següent de l’ICE de la UB: 
http://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=55513 
Passada la Jornada es rebrà la corresponent certificació. 

 

 
 
 

Comitè 

Seguidament s’efectuarà un pagament de 20 € al compte bancari de la Caixa d’Enginyers 
núm. ES43 3025 0001 1914 3344 9667 

En fer la transferència indiqueu nom i cognoms, i el concepte “Jornada 11/11/22” 

organitzador: Sílvia Blanch, Vicenç de Febrer, Maria Rosa Estela, Imma Jeremias, Idriss López, 
Marta Martínez, Núria Rajadell, Laura Torrabadella i Núria Vendrell. 

 

Contacte: masterpetitainfancia@gmail.com 
 

Col·labora: APEFAC - Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya 

Ubicació: 
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