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+ Educació 

 

1.- Justificació 

+ educació. Participació, aprenentatge i formació. Mobilitat i intercanvi, 

coneixement mutu,… 

 

2.- Procés 

1.- Visió 

2.- Objectius 

3.- Estratègies 

 

3.- Fases:  

Primera fase: l’escola que imaginem (Imagine – la imaginació al 

poder) 

Informar i implicar el professorat de cada escola (fins allà on es pugui) 

Informar i implicar famílies i l’alumnat 

Imaginar-se l’escola i l’educació que imaginem, allò que ens amoina i 

allò que necessitem. 

Estratègies: bústia a l’escola, llibre de visites, mural per posar-hi idees, 

reunions, jocs de rol, dibuixos, fotos, …. 

Comissió impulsora: 14 de novembre: 17:00h. seguiment del procés i 

calendari de trobades (1 o 2 durant la segona fase, de novembre a 

maig). 

 

Plenari el 21 de novembre, cada escola presenta les seves idees. Es 

posen en comú i es comparteixen.  

 

Lloc: CEIP La Maquinista 

 

Horari: 17:15 – 19:15 
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Programa:  

1.- Arribada i benvinguda 

2.- Presentació 

3.- Torns d’intervencions: 

- Torn de l’alumnat 

- Torn de les famílies i mestres 

- Síntesi de les idees aportades (amb suport visual: mural, imatges,…) 

- Què fem? Grups petits de discussió 

-Posada en comú i projectes. Apuntar-se a les activitats 

(organització,…) 

- Tancament de la jornada (compartir pastissos o dolços de cada 

escola). 

* Caldrà organitzar tres espais: el del plenari (reunió de tothom) espai 

per a famílies amb nadons (escola bressol) i espai per a nens i nenes 

quan no estiguin a la reunió (amb monitors). 

 

 

Segona fase: compartim + educació 

Activitats compartides 

Plenari: 8 de maig: exposició i presentació de les activitats fetes i 

perspectiva per al curs vinent: “imagina’t el curs vinent!!!”. Balanç de 

les activitats desenvolupades, projecció de material audiovisual del 

procés i les activitats i participació per decidir què fer el curs 2013 – 

2014. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Previsió de recursos: 

Lloc de realització dels plenaris: La Maquinista 

Finançament de monitors per atendre els nens el dia del plenari  

 


