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Innovació i projecte

EDITORIAL

La formació permanent,
«renovar-se o morir»
La formació no canvia les
persones però, sense formació,
les persones, difícilment,
podem canviar.

Avui, formar-se ja no és només una necessitat, sinó que esdevé un requisit indispensable per no engreixar els nostres analfabetismes. Qualsevol persona –li agradi o no i sigui quina sigui la seva professió– té la formació integrada en la seva
quotidianitat laboral. Qui ho discuteix, això, en medicina, en tecnologia, en
arquitectura, en art o en gastronomia?
L’escola, en general, és molt lenta a introduir canvis i, quan ho aconsegueix, no
en fa ni espectacle, ni publicitat. Sovint, acaba passant que la innovació i l’experimentació no traspassa la porta de l’escola impedint que arribi a la ciutadania i
se’ns retorni, als professionals de l’educació, el nostre merescut prestigi i autoritat. Per què? –podem preguntar-nos–. Ben segur que no és ni peresa, ni desídia
sinó que el secret, potser, rau en saber que dediquem tota la nostra energia a innovar i a fer que el nostre alumnat aprengui més i millor i acaba passant que no ens
queden forces per obrir la porta de les nostres aules i que es generalitzin aquelles
bones pràctiques que fan, de la nostra escola, una escola innovadora i diferent. La
innovació en el nostre món, el de l’educació, queda gairebé amagada en nosaltres
mateixos, que temerosos d’explicar-nos-ho, l’hem de buscar com si es tractés de
trobar un bolet exquisit d’una varietat escassa.

Què entenem per formació?
Seria important d’anar-nos convencent –uns i altres– que només pot haver-hi formació i, de retruc, innovació quan se’ns desperta el «cuquet» de voler sortir de la
rutina. Un cuc que ens rosega fort i que ens fa iniciar un procés de recerca, bastit de passió i de misteri, per a un fer alternatiu que condueix, directament, a voler
repensar allò que ja fem per a un fer un pèl diferent.
L’alumne i l’alumna són, per a nosaltres, la pregunta i l’incentiu que provoca l’inici
del nostre reaprendre. A partir d’aquí, deixar-se interpel·lar per la realitat que ens
planteja la nostra aula, la nostra realitat i situar-nos en l’anàlisi de les nostres respostes és un bon camí (gairebé l’únic) –en cap cas, drecera– de construcció de coneixement, impregnat de grans dosis de recerca i d’estudi, de discussió i de contrast, de
solituds i de temences... Entendre l’alumne com un interrogant, que mereix una permanent resposta, enceta un procés (auto)formatiu (de persones i d’equips) de primer ordre que, quan s’inicia, és tan apassionant que no té marxa enrera.
Parlar de formació permanent és desenvolupar, en nosaltres mateixos i en el si dels
nostres equips, processos de reflexió sobre la nostra pràctica que comportin acció.
Com iniciar aquest procés reflexiu? –podeu preguntar–. Una bona manera és
perdre la por a deixar-se interpel·lar. Fem-nos preguntes i fem procés per respondre’ns i ens descobrirem protagonistes i constructors autònoms del nostre coneixement. Si més no, intentem-ho! Sempre hi som a temps a fer marxa enrere.
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PER MILLORAR

Un estil de treball i
una formació adaptada
Amb la presentació del Pla de Formació
«Estil Escola Pia de Catalunya 20042011» expressem la voluntat de posar a
disposició una formació bàsica a tots
aquells que fem possible el dia a dia a
les nostres escoles. Aquest pla ens ha
d’ajudar a dur a la pràctica –la real de
l’aula– un estil de treballar i de fer escola: «L’Estil Metodològic de l’Escola Pia
de Catalunya». Parlem, per tant, d’un
pla institucional de formació.
Dur-lo a terme comporta, bàsicament,
la capacitació de tots aquells que formem part del col·lectiu Escola Pia, perquè s’integri, en la tasca professional
quotidiana, la raó de ser d’aquest Estil
Metodològic i que ha de quedar reflectit
en un pla de formació conjunta. Aquesta
és una feina que cal anar fent amb tranquil·litat, però sense aturar-nos.
La manera d’anar desplegant i aplicant el pla de formació s’anirà concretant i adaptant als ritmes i necessitats de cada centre. Cada claustre es
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troba en una situació diferent i ha
d’atendre de manera específica les
seves necessitats. Tots, però, l’hem de
poder dur a terme.
En aquesta formació s’hi contemplen
tres vessants:
• La formació inicial.
Es tracta de donar a conèixer aquells
aspectes concrets de la Institució: saber
qui som, què fem i per què ho fem.
• Les intencions educatives.
Exposant les grans línies d’innovació:
la seqüència formativa, les estratègies
d’aprenentatge, el treball en equip i
la qualitat vs quantitat.
• La formació en aspectes
metodològics.
Motivant una nova manera de treball i
fer possible la seva aplicació a l’aula: el

treball cooperatiu, la recerca, el treball
per projectes, les habilitats socials...
Aquesta és una aposta ferma per la formació continuada dels nostres docents.
Per fer-ho possible, hi destinem una
inversió de temps i de recursos per tal
de propiciar allò que pretenem: posar a
disposició dels nostres alumnes els
recursos necessaris per aconseguir un
creixement harmònic en totes les seves
dimensions i alhora, també, el suport
professional i personal per a nosaltres,
els professionals, facilitant-nos un desenvolupament continuat i aconseguir una
pràctica educativa cada vegada més
coherent al projecte.
Ramon Francolí, Secretari General

ENTREVISTA

Educar: condicions
Parlem amb
Xavier Melgarejo, nascut a Barcelona l’any 1963, casat i futur pare al novembre.
Llicenciat en psicologia per la Universitat Autònoma, ha treballat durant divuit
anys a l’escola Claret de Barcelona. Hi ha exercit com a psicòleg escolar i
actualment n’és el director. Va presentar la tesi doctoral en Pedagogia a
la Facultat de Psicologia de Blanquerna el passat mes de febrer sobre
«El sistema educatiu finlandès: la formació del professorat de Primària
i Secundària». És també autor de «Tutoria I, II,III,IV». Editorial Claret.
Barcelona. 1997 i de «Tutoria, guia didàctica. Crèdits I, II, III, IV». Ed.
Claret. Barcelona. 1999.

... Els finlandesos volen un professorat motor d’una
societat de recerca, d’innovació, i nucli central d’una
escola oberta en la que tothom aprèn. I tal i com el volen
se’l formen ...
Quina relació tenia amb Finlàndia?

No hi tenia cap relació. No hi tenia ni
família, ni coneguts, ni interessos
amorosos... No parlava el finlandès, ni
tan sols l’anglès, aleshores.
Per què aquest interès pel sistema
educatiu finès?

La història comença uns quinze anys
enrere. Llavors ja estava molt implicat
en la comunitat educativa de l’escola on
treballava, l’escola Claret: portava grups
d’esplai, participava en activitats de la
parròquia… Potser, per aquest lligam
estret amb els alumnes, se’m feia molt
difícil d’encaixar que, de vegades, no
ens en sortíssim. En aquells moments
me n’hagués anat a la fi del món per
trobar alguna solució al fracàs escolar.

semblants a PISA, però des del punt
de vista dels professors. Aquest document em va provocar molta curiositat.
Mesurava els aprenentatges als 9 i als
14 anys en competència lectora. Els
nens finlandesos obtenien els millors
resultats a ambdues edats, i començaven l’escola obligatòria als 7 anys!
I decideix viatjar a Finlàndia!

Sí, perquè vaig voler indagar més i vaig
veure que l’única solució era anar-hi.
D’entrada tot eren dificultats: per
comunicar-me, perquè em rebessin,
etc. Però, la providència va fer que trobés dos finlandesos excepcionals, també
professors, que em van ajudar molt i
que encara avui són grans amics meus.
Quin model educatiu hi descobreix ?

Com comença l’estudi?

L’any 1990 em va caure a les mans un
informe de la IEA (organització internacional de mestres amb seu a
Estocolm i a Washington) que fa estudis comparatius de resultats escolars

Un model educatiu que excel·leix
perquè, a diferència d’altres països, fa
funcionar coordinadament tres subsistemes: el sociocultural, el familiar i
l’escolar. La societat finlandesa viu en
unes condicions socials molt favora-

bles. N’és el principal exemple el
suport que l’estat dóna directament a
les dones, perquè es considera que
són elles les que tiren endavant la
família: sanitat, ajuts econòmics, etc.
Recordo que em vaig quedar de pedra
quan vaig saber la quantitat de divorcis o separacions que es donaven a
Finlàndia: el 58% de les parelles. Hi
vaig donar moltes voltes: com era
possible que malgrat aquesta situació
els nens tinguessin tan bona disposició per a l’aprenentatge? Doncs, senzillament, perquè l’estat finlandès
genera un teixit social que protegeix
l’infant de l’impacte de la separació.
I els funciona!
En aquest context social, la família i
l’escola treballen conjuntament en
l’educació dels infants?

I tant! La família finlandesa valora
enormement l’educació. La tradició
luterana dóna molta importància a la
responsabilitat i també a l’adquisició
de la cultura, sobretot al domini de

i context
Xavier Melgarejo
l’habilitat lectora. El mestre és una
persona sagrada perquè és el qui educa
els fills. A Finlàndia és inconcebible
que els nens es comportin indegudament amb el mestre. Són molt tradicionals en aquest aspecte. D’altra
banda, l’escola funciona amb professionals preparadíssims que treballen
molt bé les matèries i no només les
instrumentals ... Si veiéssiu com aprenen la música!
Li sembla que té punts febles el model
de vida finlandès?

La societat finlandesa no té prou ben
resolt el tema de les relacions emocionals. Per exemple, tota la situació
de protecció de la dona per l’Estat ha
creat una situació inversa a la de la
resta del món: a Finlàndia la pobresa
és masculina. Hi ha molts homes
sols, amb problemes d’alcoholisme...
Cal veure com es va desenvolupant el
sistema.

Vostè, en l’anàlisi del sistema educatiu
finlandès, ha aprofundit especialment
en la formació del professorat. Què en
remarcaria?

Hi ha equips avaluatius que seleccionen
els millors alumnes de secundària i analitzen també les seves característiques
personals. Si a més de ser brillants, són
gent crítica, equilibrada, creativa, solidària, etc. entren en el procés de selecció
de la pròpia universitat. Passen quatre o
cinc proves de tota mena, i finalment,
aproximadament un 9% dels aspirants
arriben a estudiar la llicenciatura de
mestre que consta de 6400 hores de
classe (la nostra carrera és de 1.500 a
2.000 h). Quan acaben la carrera i el
període de pràctiques en escoles especialment preparades, han de fer una
tesina i investigar sobre el tema que
escullin. Tenen una preparació brutal!
Els finlandesos volen un professorat
motor d’una societat de recerca, d’innovació, i nucli central d’una escola

oberta en la qual tothom aprèn. I tal i
com el volen se’l formen.
Què ha pogut aplicar a la seva escola
de tot el que ha descobert?

Jo crec que el futur del nostre sistema
escolar passa forçosament per les comunitats d’aprenentatge. No hi veig un
altre camí. Per això, després d’una anàlisi exhaustiva de la realitat del meu
centre, i de comprovar que estàvem
excessivament fraccionats vam decidir
crear grups de recerca i innovació formats per mestres, alumnes i pares. A
aquests grups només se’ls posen dues
limitacions: cal respectar la legalitat i el
caràcter propi. A partir d’aquí, s’accepten totes les idees i es tiren endavant
aquelles que el Consell de Direcció del
centre pensa que són viables. És un
inici que pretén promocionar les persones positives i amb iniciativa, generar
un clima de creativitat on ningú no
temi equivocar-se... Aquests són processos llargs, d’entre cinc i deu anys.
Per acabar, què ens podria dir als
mestres i professors d’aquí per
encoratjar-nos?

Tots plegats estem fent la tasca més maca
que existeix: formar el tresor del país que
són les seves futures generacions... I que
poc que se’ns agraeix l’esforç que fem! Si
tenim en compte que Espanya és el país
de l’OCD que menys recursos dedica a
educació, encara ens en sortim prou bé i
tot, és gràcies al professorat.
També dir-vos que tinc l’esperança que
el Pacte Nacional d’Educació funcioni i
ens proposi unes reformes encertades i
que valguin per als propers vint anys!
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Innovació i projecte
La formació participa en el procés
LA NOSTRA
INSTITUCIÓ
ES FORMA
Eulàlia París i Pere Vilaseca

Equip de Gestió
UN COL·LECTIU QUE CAMINA

educativa cada vegada més coherent al
projecte educatiu que tenim definit.
LA IMPLICACIÓ EN EL PROJECTE

Una escola, sigui petita o gran, d’infantil, primària o secundària, només
pot millorar en la mesura que tot el
col·lectiu de persones que hi participen (comunitat educativa) s’implica
en el projecte, de manera participada,
crítica i reflexiva. Dur a terme un projecte és un procés que passa necessàriament, en un primer moment, per la
formació de tots els docents. En cap
cas parlem d’una formació teòrica, que
serveixi per acreditar l’assistència a un
curs o per especialitzar-nos encara
més. Parlem d’una formació que ens fa
avançar com a col·lectiu i que ens
implica a tots i a totes, a cada educador i a cada equip. Parlem d’una formació que ens compromet a treballar

QUALITAT vs QUANTITAT
SEQÜÈNCIA FORMATIVA
TREBALL EN EQUIP

Estratègies d’aprenentatge

L’ORGANITZACIÓ DE L’AULA I L’ESCOLA

Treball cooperatiu

L’EDUCADOR

Habilitats socials i resolució de conflictes

L’ALUMNE /A

Treball per projectes

Parlar de formació institucional ens
obliga a mirar enrere per veure el camí
fet i, alhora, mirar endavant per llucarne l’horitzó (2011). Plantejar, un cop
més, l’oferta formativa és dir-nos i repetir-nos, uns als altres, que no podem
deixar de caminar. No podem aturarnos malgrat el cansament o les gotetes
de pessimisme que, a voltes, impregnen
el nostre fer de cada dia. Formar-se, afegeix repte al nostre quefer i demana de
situar-nos en un registre que va més
enllà de les nostres rutines perquè,
només així, a través d’un procés formatiu, ens podem redescobrir i podem
identificar una o altra acció com una
«bona pràctica». Formar-se de manera
permanent és una qüestió clau en qualsevol àmbit professional. El futur de
tota organització i sobretot d’aquelles
on el factor humà esdevé clau, com pot
ser l’educació, la sanitat o els serveis
socials depèn, en bona part, de dos factors molt relacionats entre ells:
1. disposar d’un projecte que marqui
una direcció i doni un sentit compartit al col·lectiu.
2. treballar conjuntament perquè aquest
projecte esdevingui un compromís en
la vida de cada dia, més enllà de les
bones paraules i de les idees personals.

Compromís compartit per tota la
comunitat educativa (equips educatius, alumnat i famílies).
El nostre projecte educatiu, anomenat
Estil Metodològic, assenyala el nord.
Un nord que ens permet d’establir
camins diversos i de diferent calatge
per anar adaptant el que cadascú i cada
equip necessitem. El nostre horitzó és
la persona de l’alumne que ajudem a
créixer, al costat dels educadors que
volem ser i d’una organització que ens
ha de permetre i facilitar allò que
volem. La formació, no és més que una
via per aconseguir-ho. D’altra banda,
com arribar-hi si no anem tots a una?
Els sis blocs formatius1, que hi ha dissenyats i que oferim a tothom, ens
permeten treballar des del mateix
registre comunicatiu i amb els mateixos referents. Tot, per prendre acords
vinculants que permetin una pràctica

Veure quadre. Els blocs formatius són «estratègies d’aprenentatge», «treball cooperatiu», «habilitats socials i resolució de conflictes», «treball per projectes», «qualitat vs quantitat» i
«seqüència formativa».

1

de construcció
un espai de convivència on un grup
humà, divers, ric i ple de complexitat, té
com a objectiu principal aprendre junts.
L’INDIVIDUAL I EL COL·LECTIU

amb tots els alumnes d’acord amb les
consignes de l’Estil de l’Escola Pia.
COM SABEM QUE AVANCEM?

Es tracta d’un projecte formatiu a mig
termini i que ens hem marcat el 2011
com a data d’assoliment perquè «fem
créixer entre tots un projecte de futur»
(assemblea’99). El projecte s’anirà
avaluant, no tant pel nombre de
persones que han participat a la formació, sinó en la mesura que aquesta formació ens està ajudant a canviar les dinàmiques d’aula, en la
mesura que, a l’aula, hi entrem havent
planificat i que, quan hi som, actuem
en coherència; i, quan en sortim, revisem, individualment i en equip, el que
i el com hem fet (seqüència formativa)
per prendre decisions cada vegada més
conscients i intencionades (estratègia);
també, en la mesura que entenem el
treball cooperatiu com una eina que
ens permet aprendre tots de tots i
entre tots i també a relacionar-nos
(HHSS). No oblidem que «avancem
en projecte» (assemblea’03), en la
mesura que no ens fa patir seleccionar

els continguts, perquè volem treballar
poques coses però, amb profunditat; i,
també, perquè triem metodologies globalitzadores, com pot ser el «treball per
projectes» perquè volem afavorir la
recerca i la cooperació; la responsabilitat
i l’autonomia; el progrés individual i el
del grup i el repte que representa aprendre, construint, tots junts, el coneixement. En definitiva, una oferta formativa acotada a les necessitats del nostre
projecte educatiu que l’únic que pretén
és transformar la nostra escola per fer
realment viable l’Estil que hem definit.
Només així aconseguirem fer de l’aula,

Cada una de les escoles, fruit de la
pròpia anàlisi, ha començat a estirar el
fil del cabdell i cadascuna, al seu ritme,
va formant els seus equips educatius.
Mirant el col·lectiu, els ritmes són ben
diferents i les necessitats també. És per
això, que hi ha diferent oferta formativa que dóna molt de joc i possibilitats
perquè tothom pugui anar avançant a
través de la formació que necessita.
L’autoformació
«Qualitat vs quantitat» i «La seqüència
formativa, l’eix en un procés d’ensenyament-aprenentatge» és el material preparat perquè, fruit de la necessitat de
cada equip i de manera autònoma,
sense necessitat de cap formador
extern, puguem aprendre a seleccionar
i a analitzar (planificant i revisant) la
pròpia pràctica. Aspectes, un i altre,
indispensables per atendre la diversitat
i gestionar i optimitzar el temps i l’es-
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pai, fent una tria curosa i intencionadament educativa d’activitats, metodologies, materials i recursos2.
Formació on-line
Mòdul formatiu de «Treball Cooperatiu»
per posar la formació a l’abast de
tothom. És cert que no tots tenim el
mateix temps en el mateix moment i els
equips educatius es renoven d’un any a
l’altre fent que, dins d’un equip ja format, s’incorpori una persona que no ha
fet la formació. Per satisfer, també,
aquesta necessitat i per evitar que hi hagi
desequilibri formatiu entre els membres
d’un equip, oferim la formació de treball
cooperatiu on-line. En la mesura que
puguem, n’anirem oferint d’altres.
La formació presencial
La formació presencial és la modalitat
que tots coneixem bé. Es pacta un
calendari i es realitzen un seguit de sessions on un formador condueix les sessions a través del contacte directe amb
els participants. Aquesta modalitat s’ofereix a l’Equip de Gestió, com és el
cas de les Habilitats Socials i el Treball
per Projectes o, a demanda de les escoles, s’imparteix, en cada centre, als
equips, etapes, cicles o nivells que ho
demanen. La demanda i l’agrupació,
en aquest cas, la fa cada escola.

2

Aquest material el trobareu a la intranet (equips directius).

Acreditació
Ja hem dit, a l’inici d’aquest article, que
l’essencial de l’oferta formativa institucional no és l’aconseguir un certificat
d’assistència, sinó que volem l’acreditació dels professionals perquè, realment,
després de la formació, siguem capaços
d’un fer diferent. Per tant, marquem un
abans i un després de la formació i és per
això, que tota formació inclou una
pràctica a l’aula que es presentarà a tot
l’equip on demostrarem que hem après
i que som realment capaços de refer el
que fem amb una nova clau, la que ens
assenyala l’Estil Metodològic.
A tall de conclusió
Podem concloure dient que tota formació és una invitació a un canvi
mental i a ajudar-nos a mantenir una
actitud oberta a la innovació. Alerta!

No es tracta de canviar per canviar,
tampoc d’incorporar noves pràctiques, rebutjant les que potser considerem velles. No ni en cap cas! Es tracta, simplement, de repensar el que
fem, des de la raó i la fonamentació
pedagògica, buscant coherència entre
el que diem (voluntat), el que volem
(estil) i el que realment fem (pràctica).
Qüestionar-nos els uns als altres i a
nosaltres mateixos (Per què faig això i
no una altra cosa? Quins avantatges o
inconvenients? Això o allò es pot fer
d’una altra manera? Com ho fas tu?
Què aprenen els alumnes fent-ho així?
Què aprenc jo? Si ho provem d’una
altra manera, aprenen millor?) permet
que els equips identifiquem «bones
pràctiques» que, de mica en mica,
podem anar generalitzant i, encomanar-nos una manera de fer pròpia.
Només així fem que el nostre Estil
impregni, sense ni adonar-nos-en, la
nostra tasca diària.
L’importat és que ja ens hem posat en
marxa i que caminem en la mateixa
direcció mirant el mateix horitzó: un
alumne i una alumna capaç de desenvolupar la seva personalitat, d’actuar
per millorar la societat i de construir
coneixement i un educador capaç de
mirar de nou la vella realitat.

FORMACIÓ PER AL
NOU PROFESSORAT
Antoni Pérez

Equip de Gestió
SENTIT I INTENCIÓ
Per què?
• Garantir la integració i promoure el
compromís del treballador amb la
Institució.
• Assolir l’abans possible una actuació
adient als referents institucionals en
la relació personal a l’aula i a l’escola, i en el treball en equip.
• Facilitar el desenvolupament professional.
Què?
• Que els nous docents coneguin el
funcionament de l’organització.
• Que cada professional entengui què
és el que s’espera d’ell.
Com?
Creant un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la
implicació en el projecte.
On?
A l’Escola
• Dur a terme un pla personalitzat d’acollida, amb un programa d’activitats que concreti les persones responsables de cada acció (entrevistes, presentació al claustre, tutor d’acollida)
• Oferir la documentació general que li
permeti conèixer els aspectes que considerem més rellevants de l’escola: història, serveis que oferim, distribució
de l’edifici, instal·lacions, estructura
organitzativa, objectius de l’escola per
al curs acadèmic, conveni col·lectiu...
• Donar la documentació específica del
lloc de treball: descripció de les seves
funcions, relació de grups de treball
que funcionen en el seu àmbit, síntesi de les directrius i normes d’organit-

zació interna (comunicació i informació, horaris, seguretat...)
• Avaluar el període de prova.
• Fer conèixer el Pla de Formació d’Estil.
• Recollir la percepció externa que l’educador té de l’escola, per contribuir
a la millora.

• Organització de l’Escola Pia de
Catalunya.
• Organització del Secretariat de les
Institucions:
· l’Assemblea
· el desenvolupament de les polítiques.
• L’Equip de Gestió del Secretariat.

En les sessions de formació a
l’Equip de Gestió
• Sessions de formació de primer i
segon any.
• Tres sessions sobre Caràcter Propi.

Aspectes del material d’autoformació:
• Aconseguir una bona relació a l’aula:
primer contacte amb els alumnes,
captar l’atenció del grup, oferir-li estabilitat, gestionar les interrupcions...
• Programar i avaluar: planificar les
seqüències de treball, fer el retorn de
l’avaluació als alumnes, aconseguir la
reflexió i el retorn dels alumnes sobre
el seu procés d’aprendre...
• Utilitzar amb encert els recursos
d’ensenyament: saber organitzar
recursos limitats, utilitzar la pissarra,
els mitjans àudiovisuals, les sortides
amb alumnes...
• Dirigir i orientar el grup: crear un
ambient d’aprenentatge atractiu a
l’aula, organitzar sessions pràctiques,
ajudar els alumnes a aprendre junts...
• Ser un company eficient i membre
d’un equip.

FORMACIÓ DELS DOCENTS DE
PRIMER ANY
Sessió d’informació dels referents educatius institucionals i de l’organització que
ens donem per a actuar amb coherència
amb aquelles intencions. La sessió es proposa ajudar els docents nous a contextualitzar i donar sentit a la seva tasca a l’escola. Amb la documentació institucional
s’ofereix també un material pràctic d’autoformació sobre l’ofici d’educador.
Es fa durant el matí d’un dissabte del
mes d’octubre.
Objectius:
• Fer conèixer les línies que orienten
l’acció educativa de l’Escola Pia de
Catalunya.
• Presentar l’organització de l’Escola
Pia de Catalunya i del Secretariat de
les Institucions.
• Descriure el procés d’acolliment institucional.
• Conèixer les expectatives dels
docents nous.
Continguts:
• Caràcter Propi de les institucions
escolars.
• Document «Una escola oberta als
valors de l’Evangeli».
• Document d’Estil Metodològic de
l’Escola Pia de Catalunya.

FORMACIÓ DELS DOCENTS DE
SEGON ANY
La sessió es proposa compartir les
experiències del primer any de docència: aportar la reflexió sobre l’experiència i enriquir-la amb les aportacions
dels companys. Consta d’una conferència amb un debat en gran grup i de
dues estones de treball en grups
reduïts i per etapes, i acaba amb una
posada en comú de les conclusions.
Es fa durant una jornada sencera, al
mes de novembre.
Objectius:
• Identificar els punts forts i els punts
febles del primer any de docència.
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RECULL PEDAGÒGIC

• Reconèixer altres realitats de les escoles, diferents a la pròpia.
• Identificar els referents comuns d’intervenció educativa que fan possible
el compromís per l’estil educatiu institucional.
• Detectar necessitats de formació.
Continguts:
• L’escola en la societat d’avui. Quina
escola fem i quina volem.
• L’estil d’educador, a partir de l’Estil
Metodològic de l’Escola Pia de
Catalunya.
Aspectes que es treballen a partir
dels materials proposats:
Compromesos amb la professió.
El paper de l’educador ha de centrar-se
en l’aprenentatge dels alumnes.
S’allunya de la figura del posseïdor únic
del saber que imparteix de forma magistral uns coneixements que l’alumne ha
d’imitar, memoritzar i reproduir per.
Necessitem una base sòlida de coneixements pedagògics i científics, conscients
d’uns compromisos que ens exigim, i
que són a l’hora exigits per la institució
escolar i per la pròpia societat.
Capacitats per mediar en el procés
d’aprenentatge.
Ensenyar l’alumne a aprendre vol dir

oferir una informació organitzada perquè l’alumne pugui relacionar-la amb
els seus coneixements previs i possibilitar l’elaboració personal. L’educador
ha de ser el mediador entre el currículum prèviament elaborat i els alumnes,
estimulant-los, fent-los descobrir els
processos mentals, suggerint camins,
estratègies i mètodes.
Membres d’un equip cohesionat.
Els educadors que formem els equips
som diversos. Els educands, però, precisen de criteris clars i uniformes, han
de tenir els referents clars i definits per
saber què s’espera d’ells per tal de
poder interioritzar les actituds i estratègies d’aprenentatge que defineix
l’Estil Escola Pia. Cal, que programem, realitzem i avaluem el nostre
treball conjuntament.
Educadors dels nois i de les noies.
L’escola afavoreix el respecte per la llibertat de l’alumne facilitant un clima
d’acolliment on tots se sentin respectats, ajudant-los a descobrir les seves
capacitats i limitacions, donant-los
suport per a superar-se, orientant-los
en la presa de decisions, promovent
l’opció pels valors, fomentant experiències de participació en la vida escolar que els preparin per la inserció
social i laboral.

FORMACIÓ SOBRE EL NOSTRE
CARÀCTER PROPI
El perfil de l’educador escolapi cal cercar-lo en la nostra història, en el pensament de Josep de Calassanç, que ens
parla d’una presència propera i humil,
que combina la diligència en l’acompliment de les tasques amb l’acompanyament de l’alumne des de l’estimació,
la paciència i l’exigència raonable.
Per aconseguir l’educació integral de
què ens parla el Caràcter Propi de les
Institucions cal que els alumnes s’apropin a uns continguts formatius que
ultrapassen el currículum prescriptiu:
en els plans de tutoria i en el plantejament que es fa de les àrees d’aprenentatge es forneixen valuosos elements
de formació, però és sobretot des del
tarannà personal dels educadors i educadores que l’escola promou el creixement personal, oferint exemples que
puguin esdevenir models per als nostres alumnes.
Es fan tres sessions durant tres matins
al llarg del curs escolar: sobre el
Caràcter Propi, el coneixement de les
arrels fundacionals i la visió de l’Escola
Pia avui, a Catalunya i arreu del món.
Objectius:
• Reconèixer el Caràcter Propi de
l’Escola Pia de Catalunya.
• Identificar la visió històrica de la
Institució.
• Identificar l’Escola Pia com una institució que treballa a indrets molt
diferents del planeta.
• Analitzar els reptes de futur que
l’Escola Pia té a Catalunya.
Continguts:
• Qui és Sant Josep de Calassanç
• Els inicis de l’Escola Pia i la seva
implicació a Catalunya.
• L’Escola Pia avui.
• Reptes de futur.

ESPIELL
Aquae Calidae
Itinerari per la Caldes balneària
i els seus entorns
Durada: Aconsellem cap de setmana, fent estada a un dels
balnearis.
Recorregut: A les 9 del matí iniciarem el recorregut històrico-natural per la vila. Sortirem de la Plaça del Lleó per anar
a visitar el poblat ibèric de la Torre Roja, del s. V aC, i les
restes medievals del s. I dC. En passar pel carrer Vic, contamplarem els edificis dels segles XVI i XVII, amb les seves
portalades dintellades i, tot seguit, les cases de la Plaça del
Marquès (límit de les muralles de Caldes). Ens aturarem a
la Plaça de la Tortuga i, abans de baixar cap al pont, observarem la Casa de les Trabucades del carrer del Raval, que
mostra signes del que va ser la tercera guerra carlina.
Baixarem pel carrer Major en direcció al pont romànic que
travessa la riera de Caldes. El creuarem en direcció al Parc
de Can Rius i al polisportiu. Una pista de terra ens durà als
afores, direcció a Les Cremades. Per entremig de camps i
hivernacles ens dirigirem a la Font de les Escales, fins on hi
havia el Roure Gros. Continuarem fins el camí de l’antiga
ermita romànica de Sant Miquel de l’Arn i ens enfilarem
per un corriol que duu directe a les excavacions arqueològiques de la Torre Roja. En aquest indret hi van viure els ibers,
primer poble que va colonitzar aquest territori. Actualment
es duen a terme excavacions arqueològiques, amb troballes
de restes d’objectes que intercanviaven amb el poble romà
que, posteriorment, va crear la Caldes romana. Avui podem
trobar un seguit de tombes i una torre defensiva del s. XVI.
Des de l’indret es podrà contemplar una vista panoràmica
dels dos Vallès, l’Oriental i l’Occidental.
Tornarem pel mateix camí per arribar a Caldes cap a dos
quarts d’una.

Si voleu fer picnic podeu aturar-vos al Parc de Can Rius
abans de tornar a la vila. Les ofertes gastronòmiques de
Caldes són interessants. Vegeu l’apartat de dades pràctiques.
A la tarda farem un recorregut turístic per la vila. Sortirem de la
Plaça de la Font del Lleó, i visitarem les Termes Romanes, espai
on el romans practicaven els banys termals. Tornant a la plaça,
tocarem l’aigua que surt de la Font del Lleó a una temperatura
de 72ºC –la més calenta d’Europa–. Baixarem pel carrer
Barcelona per veure els safareigs d’aigua calenta. Continuant,
arribarem a l’església parroquial per veure la seva façana barroca
i la imatge romànica de la Santa Majestat, del s. XII.
Tornarem al balneari i farem unes sessions termals. Us
aconsellem agafar un forfait amb massatge, piscina termal
amb dutxa cervical, «vaporàrium» i bany de bombolles.
Abans d’anar a dormir, ja ben relaxats, podrem prendre
algun refresc al bar de la plaça.
Al matí i abans de marxar us recomanem visitar el Museu
Thermàlia que també trobem a la plaça on destaca l’obra
escultòrica d’en Manolo Hugué, artista que va viure a
Caldes per millorar la seva salut i que va ser un gran amic
d’en Picasso. Us desitgem una bona estada!

Transport: De Barcelona: servei d’autobusos Sagalés sortint de la plaça Tetuan o de l’estació d’autobusos de Fabra i Puig,
o bé en cotxe per la sortida 1 de la C-33. Si venim d’altres indrets, a la sortida 17 de l’AP-7 (Caldes-CIM Vallès)
Dades pràctiques:
Hotel Vila de Caldes (www.grupbroquetas.com) - Tel. 93 865 01 00
Hotel Balneari Termes Victòria (www.termesvictoria.com) - Tel. 93 865 01 50
Empresa Transports Sagalés (www.sagales.com) - Tel.93 865 04 00
Restaurant Robert de Nola - Tel. 93 865 40 47
Restaurant Na Madrona - Tel. 93 862 68 31
Observacions: Sortida aconsellable per aquells moments que estem una mica saturats i necessitem fer un parèntesi i
agafar energia. Si hem optat per fer nit a Caldes és aconsellable fer reserva prèvia als balnearis.
Proposta que fa arribar en Jaume Campàs de l’Escola Pia de Caldes.
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APUNTA'T A LLEGIR
NOU CURS, NOVES PROPOSTES!
El «Grup Animació a la lectura» us fem
dos suggeriments interessants.
El primer és recomanar-vos la visita a
l’exposició de llibres del Palau Robert i el
segon, facilitar-vos un llistat de pàgines
web amb recomanacions de lectures infantils i juvenils.

3. IMAGINAR
Llegir és imaginar, i imaginar tant el que és possible com el
que és impossible. La lectura és una activitat dialèctica on
entren en joc la memòria, la intel·ligència i la imaginació.
La imaginació és a la base de qualsevol avenç artístic,
científic o tècnic.
D’aquí en deriva el valor i la importància de la lectura… des
de les primeres edats. Com que imaginem, ens trobem amb
PERSONATGES FANTÀSTICS en TEMPS i ESPAIS especials.

EXPOSICIÓ
Personatge a la vista!
Llibres que fan lectors
Aquesta exposició la podeu trobar al Palau
Robert de Barcelona fins el 30 de novembre
de 2005. Se’ns convida a descobrir i a conèixer
més bé alguns dels protagonistes de les millors
històries de la literatura infantil i juvenil. A
més, hi trobareu una proposta didàctica per als
diferents nivells educatius.
L’exposició presenta 4 àmbits:
1. INDICIS, SIGNES I SÍMBOLS
- els INDICIS de percepcions visuals, tàctils,
olfactives, sonores i emotives.
- els indicis ens porten als SIGNES.
- els signes es transformen en els SÍMBOLS.
Els símbols més coneguts són les lletres
que combinades formen paraules, que,
ben remenades, creen frases que, juntes,
fan pàgines... que fan llibres!
2. IDENTIFICAR-SE
Accedirem a la part on ens identificarem amb
allò que es relata, trobant-nos davant dels llibres
que agrupem en:
- Llibres que tenen com a protagonistes
OBJECTES amb vida.
- Llibres que tenen com a protagonistes
ANIMALS que són humans.
- Llibres que tenen protagonistes INFANTS
- Llibres que tenen com a protagonistes a
PERSONES AMB POCA FORTUNA o
MOLT ESPAVILATS.

- Llibres que tenen protagonistes amb
QUALITATS SUPERLATIVES.

4. LLEGIR
La conclusió de l’exposició la trobarem en el darrer espai
que ens convida a la lectura. Hi trobarem llibres que
podrem manejar i llegir.
Més Informació:
Tel. 932 388 091 i www.gencat.net/probert.

WEBS RECOMANADES.
Servicio de Orientación de Lectura (SOL)
www.sol-e.com/
El SOL ens recomana lectures de qualitat amb dos objectius:
fomentar la lectura en totes les edats i donar un servei
fàcil i de qualitat per a lectors, pares i professionals.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
www.fundaciongsr.es/
Web molt recomanable. Ofereix la possibilitat de consultar,
en línia, el catàleg de la seva «Biblioteca Infantil y Juvenil».
Xarxa de Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC)
www.xtec.es/recursos/lit_inf/index.htm
Ofereix un recull de llibres seleccionats pel Seminari de
Bibliografia Infantil i Juvenil de l’associació de Mestres
Rosa Sensat i l’amic de Paper.

REFLEXIÓ
Asociación española de Amigos del
Libro infantil y Juvenil
www.amigosdellibro.com/
Dóna suport als objectius del IBBY
(Associació Internacional del Llibre
Infantil i Juvenil)
Associació d’Escriptors en llengua
catalana www.escriptors.com
Ampli material sobre escriptors i
obres en general, no específicament
de literatura infantil i juvenil

El bosc i les arrels
Tots els mestres diuen que el tresor espiritual és una descoberta solitària. Aleshores, per què estem junts? –va preguntar un dels deixebles.
– Esteu junts perquè un bosc sempre és més fort que un arbre solitari
–va respondre el mestre–. El bosc manté la unitat, resisteix més bé un
huracà, ajuda el sòl a ser fèrtil. Però el que fa més fort a un arbre és la
seva arrel. I l’arrel d’una planta no pot ajudar una altra planta a créixer.
– Compartir el mateix propòsit i deixar que cadascú creixi a la seva
manera, aquest és el camí dels que desitgen combregar amb Déu.
Paulo Coelho «MAKTUB»

Biblioteca Virtual de Literatura
Infantil y juvenil
http://cervantesvirtual.com/portal/
platero/
Per a totes les persones implicades en
el procés educatiu.
Consell Català del llibre infantil
i juvenil www.cclij.org
Publica la revista «Faristol» i organitza el concurs de lectura «Protagonista
jove» (A nivell d’ESO)
IBBY-International Board on Books
for Young People www.ibby.org/
Organización Española para el Libro
Infantil y Juvenil www.oepli.org/
Promou el llibre infantil i la lectura.
Edu365.com/va de llibres
www.rosasensat.org
Del Seminari de Literatura Infantil i
Juvenil de Rosa Sensat. Amb 19.000
llibres classificats per gènere, edat...
www.cavallfort.net/agenda
Servei al llibre infantil i juvenil.
Anna Lorente, Susanna Patiño,
Montserrat Plans, Conxita Tarruell
i Sadurní Tudela.

Cuba, paradigma somiat
Els que ja tenim una certa edat i, de sempre, hem cregut que
un món més just és possible, Cuba havia estat un paradigma.
Pensàvem que era un espai aïllat on, un dia, la utopia havia
esdevingut realitat.
Amb els anys, et vas adonant que la realitat és més complexa,
sobretot si has tingut l'oportunitat de conèixer la Cuba profunda, la Cuba de les persones. La revolució, sigui quina sigui,
només es pot fer des de la llibertat i el respecte per l’individu.
A Cuba, la iniciativa i el progrés estan segrestats per l’Estat.
L’exèrcit i el poder són els amos del país.
La llibertat individual no es pot negar mai, a ningú. Ser lliure esdevé imprescindible per a créixer i respirar. A més, llibertat per a tothom, no només per a rics i poderosos.
L’experiència cubana no ens ha de permetre caure en el
parany oposat del liberalisme econòmic, que converteix el
món en una jungla on només hi regna la llei del més fort.
Sanitat, habitatge, educació... Són massa importants i fonamentals
per deixar-ho només a les lleis del mercat... de l’oferta i la
demanda.
Llibertat i igualtat, dos drets imprescindibles... Per fer del
món la casa de tothom.
«Patria es eso, equidad, respeto a todas
las opiniones y consuelo al triste».
José Martí (pare de la independència de Cuba)
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QUIN PROJECTE?
Transversal
Títol del Projecte: Parlament verd
Etapes: Primària i ESO
Àmbit: Participació
Transversal: Si
Descripció i objectius:
El Parlament Verd és constituït per un grup d’alumnes voluntaris, amb inquietuds mediambientals, que
treballen per la sensibilització de la comunitat educativa en aquest àmbit i a tots els nivells.
Paral·lelament esdevenen el nexe d’unió entre l’alumnat i el claustre, i participen en la gestió de la majoria
dels projectes inclosos en el Pla d’Acció que el centre estableix cada dos anys com a Escola Verda.
Igualment s’encarreguen de les tasques de reciclatge, manteniment d’espais verds i participació que el
centre ve desenvolupant normalment des que va entrar a formar part del projecte escoles Verdes.
Seqüència d’activitats
A principi de curs, després d’una primera reunió informativa, es constitueix el nou Parlament Verd. A
partir de llavors se celebren unes trobades mensuals, en horari extraescolar, per tal de valorar les activitats
que s’estan duent a terme, proposar-ne de noves, vetllar perquè la dinàmica del centre mantingui un bon
ritme, ...
Entre les activitats que es coordinen hi tenim:
- Control de reciclatge a tot el centre. (Revisar l'estat de les papereres, tant de les classes com de tots
els espais del centre, buidant-les o canviant-les, ...)
- Manteniment de «l'atmosfera verda». Vetllar perquè totes les classes tinguin la cartellera verda en
condicions i es treballin els seus continguts, convidant als professors perquè hi tinguin plantes...
- Responsabilitzar-se d’animar que es comencin a acceptar treballs «sense paper» (disquet, CD..)
- Tenir cura d’un espai on hi ha ubicat un galliner i diferents jardineres.
- Preparar petits actes per celebrar diades importants de caire ecològic (dia del reciclatge, dia mundial
de l'alimentació...)
- Participar als diferents fòrums i jornades d'escoles verdes.
- Col·laborar en la composició i el disseny de l'agenda comarcal de La Garrotxa.
Participar en alguns claustres de professors on han llegit manifestos.
- En acabar el curs es fa una valoració de tot el que s’ha fet i es recullen totes les idees i incidències
que cal tenir presents de cara al següent.
Conclusions
Es pot considerar com un projecte consolidat i d’una importància considerable atès que el col·lectiu que
integra el Parlament Verd s’hi implica veritablement (fet que els ha permès aconseguir fites rellevants) i
ha anat adquirint més autonomia amb el temps.
Una altra raó que ha permès la continuïtat d’aquest projecte ha estat la col·laboració dels professors
que formen part del Comitè Ambiental de l’escola i de la direcció del centre, donada la importància
que li han donat.
Per a saber-ne més: Escola Pia d’Olot. Tel. 972 26 02 12 o dirigir-vos a ramon.pujol@escolapia.net

ACTUALITAT
TROBADA DE
MONITORS
El dissabte 17 de setembre hi va haver,
a Sarrià, la IVa Trobada de Monitors
d’Extraescolars. A la jornada, en Gaby
Cairo (exjugador d’hoquei patins del
FC Barcelona) va donar una xerrada als
assistents de les diferents escoles sobre
la gestió d’equips. Hi va haver, també,
un seguit de taules rodones amb temes
relacionats amb la nutrició-primers
auxilis-relacions amb els pares.

INUNDACIONS
A L’ESCOLA
SAM-SAM

TROBADES
GENERALS DEL
LAÏCAT 2005-2006

Fa uns dies que a l’escola Sam-Sam del
Senegal han patit unes inundacions
que, a més de malmetre material
divers, han dificultat la normalitat.
L’aiguat va arribar al nivell de les aules
i el pati era tot inundat. Malgrat tot els

Us fem arribar les dates previstes per a
les trobades. Totes es realitzaran en
divendres de 8 a 11 del vespre. La primera serà el proper divendres 18 de
novembre, a Caldes. La segona el 17
de febrer, a la Parròquia St. Josep de
Calassanç de Barcelona i la darrera el
19 de maig, a Sitges.

JORNADA
AMPA-EQUIPS
DIRECTIUS
ESCOLA

NOVA ESCOLA
TALLER A
TERRASSA

cursos de vacances van continuar en 3
classes de la banda nord. Per entrar a
l’escola van haver d’improvisar un pont
amb cadires, esperant una solució un
xic més estable.

A principis d’octubre s’ha iniciat a
l’Escola Pia de Terrassa la 3a EscolaTaller. L’objectiu d’aquest programa és
la formació, de 16 alumnes, en els oficis de paleta i de fuster. El nom escollit
per aquesta ocasió serà «El Turó de
l’Argila» i tindrà una durada de 2 anys
(2006-2008).

Cartellera Informativa
Vespres científics de l'E.P. Nostra Senyora
Diputació, 277 Barcelona

• AIRE i BUIT: La pressió atmosfèrica. Tota classe d'experiències en el buit fetes amb
la màquina pneumàtica. Experiències interactives amb corrents d'aire. Experiment
de Torricelli. Efecte Venturi.
7 d'octubre a les 20:30

• SÒLIDS QUE FLUEIXEN: Experiències amb líquids especials anomenats «no newtonians». Gels, pastes, «bande blue». Fluidesa de líquids segons la pressió exterior.
Física i química d’aquestes mescles.
11 de novembre a les 20:30

El 2 de juliol va tenir lloc a Sarrià la
Jornada entre les Juntes de les AMPA i
els membres representants dels equips
directius de les escoles. La trobada es va
iniciar amb la presentació dels objectius
a càrrec del Sr. Xavier Nogués –president de la Federació de Juntes d’Ampa
de l’Escola Pia de Catalunya– i del Sr.
Ramon Francolí, Secretari General. Per
emmarcar la jornada, el sr. Pere Molins
–membre de la Junta de Granollers i de
la Comissió de preparació– va presentar
el document sobre el paper dels diferents estaments i els diferents nivells de
relació que es poden establir per un
millor treball conjunt. A continuació,
els participants es van distribuir en
grups de treball. Les conclusions del treball realitzat es faran arribar als diferents
estaments per tal de ser presents en els
objectius dels propers cursos.
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CONTRAPUNT

AGENDA

L’enriquiment professional,
individual i institucional

OCTUBRE
15 · Trobada monitors «Mou-te»
Formació docents nous (10-14h)

Entre la passió per tot el que és nou o diferent i el «dejà vu»

17 · Formació habilitats socials (9,30-17h)
18 · Curs bàsic de prevenció (9,30-13,30h)
Formació habilitats socials (9,30-17h)

Dimarts 27 de setembre. Portem ja quinze dies de classe: les programacions
refetes, els nous alumnes, les reunions de pares, les primeres entrevistes, ... i
els primers incidents i –ja!– els primers desajustaments entre allò que havia
temporalitzat i la realitat. Què us he d’explicar, pobre de mi!
Des de la redacció de «Papers» em reclamen unes ratlles sobre la significació
de la formació permanent, em diuen que aquest és el tema de la revista. Havia
començat a escriure sobre com, a l’inici de cada curs, incorporem aspectes
obtinguts de formacions anteriors –entusiastes com som, col·lectivament– i
com ens va bé l’actualització per anar construint elements comuns a les escoles sorgits d’accions formatives internes, que ens donin més coherència d’equip i ens permetin contrastar dubtes i resultats de les accions. I tenia la intenció de remarcar com és de valuós i necessari el reciclatge en la nostra professió. Reprenc, doncs, el text per enllestir-lo i no fer anar malament el consell
de redacció, que sempre demana les coses tan bé i amb tant de temps.
Però, el rellegeixo ..., i ...
Per una banda, em ve a la memòria la discussió –bé, diguem-ne conversa
amb visions divergents– de fa pocs dies a la sala de mestres sobre les 30 hores
de formació del conveni i si les hem d’escollir els docents o les ha de fixar
l’escola, sobre si és més eficaç una o altra pels referents comuns o sobre què
desvetlla més iniciatives. Potser per aquella tendència tan «nostrada» de cercar un culpable, ben aviat vam començar a criticar els formadors, si no sempre són adients, si quan vénen a l’escola no coneixen prou la nostra realitat
o el nostre treball o són massa teòrics. I –ja ho podeu suposar–, ben aviat va
sortir aquell/a que opina que «a mi, què m’han d’explicar, que es pensen que
no sé fer la feina?». Tanmateix, el que ja no sol ser habitual és que un company/a li preguntés obertament quant de temps feia que no anava a una
conferència «de continguts» o no llegia un llibre de pedagogia i si això ho
trobaria normal d’un altre professional que tracta amb persones com un
metge, un assistent social, una infermera, un psicòleg, ...; per no parlar de
les professions tècniques o científiques.
I, per altra banda, abans de posar-me davant de la màquina, mentre fullejo
el diari mig segueixo el «melodrama nacional» de «la nostra» (vull dir
Ventdelpla) on dos dels personatges de la sèrie que treballen el camp discuteixen de la importància i l’oportunitat d’un reciclatge en agricultura ecològica a Israel, en les terres de colonització de l’estat hebreu.
I em dic que si per fer de pagès –ni que sigui d’agricultura «natural»– a
Catalunya hom s’ha d’anar a formar-se a l’Orient mitjà , què no hem de fer
els qui ens considerem mestres de la formació? Com ho podríem fer perquè
tots els docents entenguéssim que, com en tantes altres coses de la vida,
sempre necessitarem millorar (gràcies a Déu)? I que sempre ens podem enriquir! Qui tingui alguna resposta que ens la faci arribar. Altrament, els qui
programen formacions deuran continuar com fins ara, que no és pas poc!
Zum-zum

Papers novembre-desembre

Intel·ligència espiritual

19 · Reunió Directors Pedagògics-tots
Reunió responsables pla d'acollida
Formació habilitats socials (9,30-13,30h)

20 · Reunió CEP-1 (15,30-17h)
Grups de projecte (15,30-18h)
Formació administradors nous
plataforma educativa

21 · Formació gestió dels equips (9,30-13,30h)
Formació administradors nous
plataforma educativa

24 · Reunió escoles associades Unesco (16-18h)
26 · Formació docents anglès infantil i
primària

27 · GP «Formació formadors estratègies»
Formació «Treball cooperatiu on line»

28 · Comissió «Mou-te« (10-13h)
Curs bàsic de prevenció (9,30-13,30h)
Formació gestió dels equips (9,30-13,30h)

31 · Festiu a totes les escoles, excepte BLG i
CLD

NOVEMBRE
1 · TOTS SANTS
2 · Reunió Directors Gerents (10-13h)
Formació docents anglès secundària
Formació docents anglès infantil i
primària

3 · Reunió CEP-1 (15,30-17h)
Grups de projecte (15,30-18h)
Reunió coordinadors de qualitat (tarda)

7 · Reunió coordinadors de pastoral (16-18h)
Reunió delegats alumnes (16-18h)

8 · Reunió coordinadors infantil (9,30-13,30h)
9 · Reunió coordinadors infantil (9,30-13,30h)
10 · Formació administradors: temes laborals
GP «Formació formadors estratègies»
Reunió responsables FP (matí)

11 · Comissió «Mou-te» (10-13h)
Festiu a Balaguer
Formació entrevistes avaluació (9,30-13,30h)

