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ELS ACORDS EDUQUEN
II Jornada d’intercanvi d’experiències
divendres 20 de març de 2020

http://www.blanquerna.edu/ca


PRESENTACIÓ

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat 
Ramon Llull), amb el suport del Departament d’Ensenyament, la Fundació Jaume Bofill, 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat, la Fundació de l'Escola Cristiana de Catalunya i 
l'Agrupació Escolar Catalana convoca una jornada entorn del valor educatiu dels acords. 

Els acords a què han arribat els humans representen, probablement, la màxima expres- 
sió de la cultura i fan possible que l’evolució de la humanitat sigui sostenible. 

A la primavera de 2018 tingué lloc la primera jornada que, per un costat, va permetre posar en 
comú un bon nombre d’iniciatives que es duen a terme a les escoles i, per l’altre, va fer 
evident la necessitat d’aprofundir i enriquir el treball de les escoles i instituts en aquest 
camp. És per això que amb aquesta segona jornada, pretenem continuar contribuint a la 
difusió i comprensió entre els infants i adolescents del nostre país d’aquells acords que han 
tingut i tenen especial importància en el desenvolupament de la nostra societat, entenent-
los així com un bon recurs educatiu des del qual incidir transversalment en el seu desenvo- 
lupament en les etapes d’educació primària i secundària.
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• Contribuir a la difusió i comprensió entre els infants i adolescents del nostre país del valor
educatiu dels acords.

• Esdevenir un espai d’intercanvi i de treball col·laboratiu des de l’escola amb els diferents
agents educatius, donant valor al potencial educatiu dels acords.

• Donar a conèixer experiències de centres educatius centrades en el treball dels acords des
de la seva dimensió i potencialitat educativa.

Els centres podran presentar les seves experiències fins el dia 31 de gener de 2020. Seran 
seleccionades per un comitè format per representants de les entitats que donen suport a la 
jornada i el resultat es comunicarà als interessats abans del dia 21 de febrer de 2020 

A la jornada, que serà de caracter gratuït, hi podran assistir tant els representants dels 
centres que presentin les experiències seleccionades (professorat, alumnat o altres) com 
els d’altres centres i persones interessades en el tema. 

El programa definitiu de la jornada es farà públic un cop seleccionades les experiències i 
s'obrirà un formulari per formalitzar-hi la inscripció. 

Com a resultat de la jornada es crearà un repositori d’accés lliure amb les experiències 
presentades i aquelles altres que eventualment s’hi puguin anar afegint en el futur.
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La jornada pretén:
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En la jornada es presentaran les experiències que es duen a terme en els centres educatius 
de Catalunya entorn dels acords i que es recullin a partir de la present convocatòria, que 
poden consistir en: 

• Acords assolits al llarg de la història i treballats des de qualsevol disciplina acadèmica. Acords d’àmbit
universal com ara: drets i deures (vot, representació, defensa, ...); normes socials (comercials,
reglaments esportius, normes DIN, ...); estàndards tecnològics (Sistema Mètric Decimal, ...); etc.

• Acords d’àmbit local i de l'entorn de l'escola com ara: acords que han permès la creació d’entitats
socials i culturals (ateneus; normes de comunitats de regants; clubs esportius; camins escolars; …)

• Acords interns de l’escola entre pares, mestres, alumnes, personal i direcció com ara: funcionament de
l’AMPA; drets i deures dels alumnes; la participació de tots els agents en la presa de decisions; etc.

Els centres interessats poden presentar tant experiències que s’estiguin duent a terme com 
d’altres de finalitzades, sempre i quan el treball dels acords sigui el fil conductor de les 
mateixes. 

La jornada preveu un tast d’experiències que permetin visualitzar de forma breu el treball 
dels centres relatiu a cadascuna de les propostes i fomentar el diàleg obert entre els parti- 
cipants. 

Els centres i professorat interessats hauran de completar el següent formulari.

https://forms.gle/REDQb2AQV1mvEpNTA


09.30 h Presentació

10.00 h Conferència inaugural 

11.00 h      Pausa- cafè

11.45 h      Tast d’experiències en aules paral·leles 

13.45 h  Síntesi, cloenda i reconeixement a la participació
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Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació
 i de l’Esport Blanquerna - URL

C. Císter, 34. 08022 Barcelona 
Tel. 93 253 30 00 
xavieram@blanquerna.url.edu

www.blanquerna.edu

site: "Els acords eduquen"
            (http://ves.cat.eprA)

Amb el suport de:

https://www.blanquerna.edu/
Xavier
Segell

https://sites.google.com/blanquerna.url.edu/els-acords-eduquen-2020



