
 

 
 
XII Jornades 0-12  

ÉS POSSIBLE FER UNA ESCOLA I UNA 
EDUCACIÓ PÚBLICA DIFERENT. 

T’HI APUNTES? 
 

 
Divendres, 1 de juliol de 2016 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  LLAA  JJOORRNNAADDAA  DDEE  LLAA  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓ    00  --  1122  
 
La segona jornada està adreçada als centres educatius que hagin participat en la 
primera i/o aquells que s’hi vulguin sumar. 
 
Horari 9:30 a 14h. Discussió i aprovació del document reelaborat amb totes les 
aportacions de la primera Jornada.  
 
Lloc: ICE de la UAB, Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau, Barcelona 
 
9.30h:  Benvinguda i presentació de la dinàmica de treball. Aules 011+013. 
 
De 10 a 11h: Grups de treball. Presentació de les línies d'actuació. De cada línia cal 
vincular les pròpies experiències i projectes que ja vagin en aquesta direcció. Es tracta 
que els assistents a cada grup expliquin si en el seu centre s'està duent a terme alguna 
proposta. S’omplirà la fitxa com a exemple, es poden tenir experiències ja entrades per 
explicar-les a la jornada. Veure enllaç. 
 
De 11 a 11.30h: Pausa i cafè. Menjador. 
 
De 11.30 a 12.30h: Grups de treball/dinàmica participativa. Principis de la coordinació. 
Els grups poden formar-se respecte l’anterior jornada o bé barrejar-se. Hi haurà 5 
grups de treball. Repassarem el document i proposarem idees.  
 
De 12.30 a 13.30h: Assemblea final. Finalitats i continuació de la coordinació 0-12. 
Aules 011+013 
  

Els horaris són aproximats i l'hora d'acabament serà les 2 del migdia. 
 
És convenient que les escoles portin les propostes d'experiències i projectes que 
poden formar part del banc de dades. Hi ha un enllaç a la fitxa per poder omplir. 
 
 
 



 

 
 
 
A la tarda, la comissió coordinadora d'escoles 0-12 es reunirà per refer la 
documentació i les conclusions de la jornada. Si hi ha alguna escola que s'hi vol 
incorporar serà benvinguda. 
 
Els documents treballats a la primera jornada els teniu a: 

 http://www.mrp.cat/inici/106/xii-jornades-0-12-es-possible-fer-una-escola-i-una-
educacio-publica-diferent 

Inscripció: 
Si ja us vàreu inscriure i vàreu assistir a la primera jornada només heu de confirmar la 
vostra assistència en el cas que hi hagi cap canvi o absència. Podeu afegir, si ho creieu 
convenient, algun representant de les famílies de forma gratuïta a aquesta segona 
part. Però inscriviu-la en cas de que així sigui. 
 
Si no vàreu assistir a la primera jornada també podeu assistir omplint la inscripció.  

 
La inscripció per cobrir els 
costos de les dues jornades és 
de 50 euros que dona dret a 
assistir tres persones per 
centre educatiu en les dues 
jornades.  Si hi ha algun centre 
que vol assistir amb més 
persones, el cost addicional és 
de 15 euros per persona.  
 
Aquesta Jornada no demana 
cap ajut a cap administració, ni 

tampoc cap reconeixement oficial com activitat de formació.  
 
 
El formulari d’inscripció a la jornada: https://docs.google.com/forms/d/17rjHc0BRD-
K6C366szudAax_2nLPPrp6nokxd1Tw0B0/viewform?c=0&w=1 

 
#transformarleducacio 

@FMRPC 
 

Coordinació d’Escoles 0-12 
Organitza: Federació de MRP de Catalunya, Àmbit 0-12. 
 Amb el suport de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
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