
L’escola

Castellar del Vallès, 12 de gener de 2017



Quin ambient hi ha d’haver a 
l’escola i a l’aula: 

Càlid, intel·lectualment 

estimulant, que involucri els 

nens i amb uns mestres amb 
els objectius clars.



Càlid : L’escola com a espai de 

benestar

• Una escola amb la intenció clara
d’educar en l’esperit democràtic,
que es compromet a acompanyar els
infants en el camí d’esdevenir
ciutadans responsables.









intel·lectualment 

estimulant

• Una escola que considera els nens i
nenes com a éssers intel·ligents que
aprenen de manera intel·ligent.

• Una escola que viu l’aprenentatge
com un procés actiu d’indagació
constant



La societat actual i de futur, que es preveu molt
canviant, necessita de persones amb una ment
flexible, ben endreçada, amb capacitat
d’adaptació, iniciativa, i tolerància a la incertesa.



Una escola que entén que aprendre és canviar
les maneres de pensar en un procés
progressiu d’aproximació al coneixement que
no comença ni acaba a l’escola. Entenent per
coneixement el conjunt diversificat de
significats que s’ha anat construint al llarg de
la història, per tant no és una cosa acabada ni
única.



Una escola orientada a la comprensió del món: Que té com a
finalitat proporcionar recursos i coneixements que ajudin els
nostres infants a entendre el món on vivim



Una escola que considera
important fer-se conscient del
que fem per aprendre



Que involucri als infants

• Una escola que es constitueix en
comunitat i on comunicar-se esdevé
indispensable per caminar cap a
l’objectiu comú de créixer i
aprendre conjuntament.

" Conversar és una bona idea perquè, en general, 
no ignorem el mateix ". Jorge Wagensberg





http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte94/

http://agora.xtec.cat/ceiprellinars/

https://drive.google.com/file/d/0B7cFK9
F_l2u-VkM3WUZ4bnRyNjg/view



Una escola oberta al món

On es té en compte la perspectiva global
alhora que s’intenta actuar a nivell local

Que es proposa com a objectiu formar
ciutadans i ciutadanes responsables,
conscients dels seus deures i dels seus
drets, persones amb sensibilitat per a
conèixer i respectar, però també amb
capacitat per a actuar i reclamar allò
que és just.



On es treballa per ser un element cohesionador de l’entorn social on 
ens situem. 



PODEM PREDIR QUIN 
NÚMERO DE LOTERIA 
SERÀ EL 
GUANYADOR?

Irene Barnaus 

Mitjans grans

Escola Rellinars

Desembre 2016



COM ENS ORGANITZEM ELS 

MESTRES?

• Treball conjunt a l’aula

• Claustres pedagògics

• Formació

• Projectes compartits

• Planificació conjunt del pla de 
treball:

– Memòria

– Planificació/programació

– Reflexió currículum: línia del 
temps alumnes



Conèixer i pensar no és arribar a una 
veritat absolutament segura; és 

dialogar amb la incertesa.
E. Morin, Tenir el cap clar


