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17/18 d’octubre de 2014 a Verdú 

”I a les aules, què?” 
Setembre de 2014 

Benvolgudes i benvolguts, 

Des del secretariat de l’escola rural, ja fa força temps que ens preguntem sobre allò 

que ens defineix, immersos en una realitat distinta per nosaltres però unificadora 

pels ulls de la societat. Un altre aspecte del que ens agrada debatre, és el pedagògic, 

on compartint allò que passa dins de les escoles i les aules ens fa créixer com a 

mestres que aprenem, com a centres que volen aprendre i com alumnes que creixen i 

es formen en un món força canviant. 

Fa pocs mesos vàrem iniciar unes trobades on l’eix va ser l’organització multinivell 

dins de les aules. Ara, però, coincidint amb aquestes jornades volem posar la nostra i 

la vostra mirada al “contingut” de les aules: projectes, experiències, pedagogia, 

interacció amb l’entorn i el món, ... tot allò que dóna sentit a la nostra feina i a 

l’aprenentatge dels alumnes. Volem unes jornades on TU siguis el protagonista. 

Hem plantejat unes jornades on un expert, amb la seva conferència ens ajudarà a 

obrir interrogants, i després les dinàmiques i les experiències de cada un dels tallers 

ens ha d’obrir el debat. 

Volem unes jornades on sigui possible fer emergir el nostre desig per ensenyar i 

aprendre, per créixer plegats, amb les nostres semblances, però també amb les 

nostres diferències.  
 

Us hi esperem 

SECRETARIAT D’ESCOLA RURAL DE CATALUNYA 
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PROGRAMA 

Divendres, 17 d’octubre  

18.30-19h  Arribada al castell de Verdú i entrega de materials 

19-20h  Sessió inaugural  

20-21h  Conferència a càrrec del Dr. Jaume Suau.    

21-21.15h  Homenatge a la companya i amiga Rosa Campà 

21.15h  Sopar amb tast de vins a càrrec del celler Cerca vins.  

            Reunió del Secretariat. 

Allotjament a l’alberg Sant Pere Claver 

 

Dissabte, 18 d’octubre 

9.30-9.45h Inici del treball  de les Jornades  

9.45-11.30h Tallers 

 1-Entorn és igual per tothom? Com el podem incorporar a l’aula. 
 
Som capaços de mirar de la mateixa manera l’entorn que ens envolta? Hi sabríem 
trobar pistes i/o oportunitats per treballar el currículum i aprofundir o acostar-nos a 
nou coneixement? 
 
Amb aquest grup de treball/taller, pretenem sortir a l’exterior, tot passejant per 
Verdú amb càmeres de fotografiar i buscar allò que ens pot aportar coneixement. 
Ho compartirem i podrem veure si tots tenim la mateixa mirada o quines 
oportunitats hi veiem cada un de nosaltres. 
 
Els que us apunteu a aquest taller, cal que porteu una càmera de fer fotos (i si la 
targeta no és SD, cal el cable per poder descarregar les imatges) 
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 2-Currículum: el Baobab o l’estudi de la circumferència. 
 
Coneixem el currículum? 
Sabem prou sobre les competències? 
 
Aquest grup de treball/taller, no vol ser un grup teòric, si no que perseguim una 
idea d’intercanvi, de compartir diferents mirades, de resoldre dubtes, d’obrir 
finestres a una nova “lectura” del currículum, ... 
 
Per tots aquells que us apunteu, us demanarem dues “feines” prèvies a les 
jornades.  

o Us passarem un article que hem un petit grup de mestres d’escoles rurals (i 
que encara no ha sortit a la llum). 

o I us demanarem que porteu, el dia de les jornades, una imatge, producció 
d’una treball fet per alumnes, .... que doni resposta a la pregunta que us 
formulem a un extracte de la competència matemàtica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Ens agradaria que les imatges ens servissin de motor d’intercanvi, però 

especialment d’obertura, de reflexió i de canvi. 
 

Aquest serà, tant sols, un punt de partida, però com us hem anunciat, vol ser 
un taller pràctic en la que les propostes dels dinamitzadors, estem segurs que 
us sorprendran. 
 
o (Tots aquells mestres que vulgueu optar a la certificació, cal que ho porteu 

documentat en una cartolina per ser compartit a les jornades.) 
 
 

 3-Paper del mestre:  el mestre de l’escola rural: un director d’orquestra? 
 
Quin concepte tenim dels alumnes i com els tractem. 
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Aquest taller girarà a partir d’una dinàmica que ens permetrà identificar alguns 
“models de mestre/a” i així poder encetar el debat. Serà una dinàmica, que de ben 
segur us aportarà idees per ser treballades a les aules.  
 

 4-Participació: l’illa, sumem esforços . 
 
En aquest darrer taller/grup de treball, volem construir alguna cosa plegats, per 
després compartir-ho i veure com connecta tot plegat amb el currículum, amb les 
dinàmiques d’aula, amb l’escola i l’entorn, amb ... 
 
Vol ser un taller que reconegui la veu de cada un de nosaltres, però que a l’hora 
ens aporti quelcom a cada un de nosaltres, per fer-nos reflexionar i créixer com a 
mestres. 

11.30-12h Pausa cafè 

12-13h Continuació dels  tallers 

13-14h Posada en comú i cloenda. 

14h  Dinar al bar La Graella.     

 
S’espera l’assistència de la Sra Consellera del Departament d’Ensenyament 
a la presentació de les jornades. 

El contingut dels grups de treball/taller es poden veure modificats si algun coordinador ho 
creu oportú.  

Aquestes jornades es certificaran 15 hores de formació. Amb l’assistència dels dos dies i la 
participación al blog de les Jornades.   

Es podrà presentar una activitat que n’estigueu satisfets/es en format Dn2 o tamany 
cartolina . Amb l’experiència , el nom de l’escola o de la ZER i el @ de contacte. Farem una 
exposició amb totes les aportacions. 

 

Inscripció 

En aquest enllaç podeu fer la inscripció 
https://docs.google.com/a/xtec.cat/forms/d/1gTOxl_2gI4P3fjvEzeucfLHfGBYxH5mvood2UDoaTw8/edit  


