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Estimats amics i amigues,  

Com cada juliol, el Grup de mestres del Ripollès, organitzem l’escola d’estiu, un espai de 

formació compartida, que passa ja per la 38a edició. 

Enguany, en el 50è aniversari de la primera reunió de mestres freinetians a Santander, on els 

catalans vam tenir un paper significatiu, volem homenatjar-los dedicant aquesta escola d’estiu 

a la pedagogia Freinet i al moviment cooperatiu d’educació popular (MCEP). 

Tenim la sort de poder comptar amb persones de gran rellevància dins del MCEP per portar a 

terme aquesta escola d’estiu. Comptarem amb cinc formadors i formadores de reconegut 

prestigi i amb molta experiència pràctica en les tècniques Freinet. 

Célestin Freinet és un referent innovador de la pedagogia moderna i popular. Les propostes de 

la seva pedagogia es troben en la inspiració de la majoria de propostes de renovació 

pedagògica actuals: la vida escolar en lletres majúscules, l’aprenentatge de l’escriptura en el 

concepte d’utilitat i comunicació, el text lliure, la impremta, els projectes, l’assemblea, el càlcul 

vivencial, la cooperació, el respecte cap a l’infant, l’autonomia, el compromís social i treball.... 

Us fem a mans aquest programa per poder compartir plegats aquesta formació que hem 

preparat amb tanta il·lusió. 

Cinquanta anys de Freinet per les nostres terres, volem  compartir i gaudir amb vosaltres la 

formació que cada any preparem des dels moviments de renovació pedagògica. 

 

Grup de mestres del Ripollès 



 

 

  
Transformem l’educació des del treball compartit 

Els Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, amb una trajectòria 

de més de 100 anys de formació en Escola d’Estiu, on mestres i pedagogs 

van emprendre la responsabilitat de transformar l’educació en tots els seus 

sentits, ens trobem un any més immersos en donar respostes als reptes de 

la societat actual i de futur. 

En un moment en què la innovació i la transformació educatives estan en 

primera línia i parlem de la tercera primavera pedagògica, és ara, quan 

seguim treballant des del territori, des de les necessitats reals, amb una 

formació de mestres per a mestres, única a Europa: les Escoles d’Estiu. Que 

ens porten a formar-nos, per seguir treballant en la millora de l’educació de 

Catalunya. 

Quan parlem de formació d’estiu estem parlant de territori, de necessitats, 

d’igualtat d’oportunitats, d’equitat, de metodologies, de currículum, 

d’avaluació i,  de compartir, debatre, dubtar entre molts d’altres aspectes. 

Les competències professionals van ampliant-se amb la formació, amb la 

transferència de coneixements, amb el reconeixement que allò recaurà en la 

tasca diària de milers de mestres que saben que la nostra és una tasca 

social i una eina carregada de futur. 

Els canvis que necessita l’educació avui dia han de sorgir del treball 

compartit entre molts agents educatius. Les accions de millora del nostre 

sistema educatiu recauen en posar el focus en les necessitats actuals dels 

infants i joves, a més de compartir les pràctiques de referència que ens 

trobem a tots els territoris. És per això que, un any més, us encoratgem a 

treballar cooperativament, a coordinar-nos, a formar-nos pel futur de 

l’educació del nostre país, per renovellar tot allò necessari per adaptar-nos 

al nostre temps. Perquè es faci efectiu que: l’escola transforma la societat i 

la societat transforma l’escola.  

 

Bona i profitosa Escola d’Estiu 2019!!! 

 

Pilar Gargallo Otero, Presidenta 

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 

(FMRPC) 

 

 

 



 

 

 
 
 
Escola d’Estiu 2019 
Presentació 
 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
Un any més gràcies al compromís envers l’educació de molts docents arreu del país 
podem comptar amb un espai de reflexió i d’impuls per a l’actualització, la renovació i 
la 
innovació de la pràctica docent, un factor d’extraordinària importància per a la qualitat 
del sistema educatiu de Catalunya. 
Les escoles d’estiu són garantia de qualitat en la formació del professorat orientada 
cap 
un model de professió docent que fa de la innovació i la millora constant l’eix 
vertebrador 
de les nostres escoles amb conseqüències directes sobre l’educació dels nostres 
alumnes. 
Les escoles d’estiu tradicionalment ens han aportat durant molts anys i ens segueixen 
aportant mirades noves sobre el fet d’educar i d’aprendre, de transmetre valors, de 
generar nous coneixements, de desenvolupar actituds i aptituds d’autoestima, 
autonomia i assertivitat per aconseguir estratègies eficaces de superació permanent. 
També són una oportunitat per a l’intercanvi d’experiències i projectes pedagògics de 
referència, per aprendre d’iguals i entre iguals i per facilitar connexions entre docents i 
centres que fan emergir sinergies per engegar projectes que enforteixin els claustres i 
que permetin establir xarxes de cooperació, dins i fora del centre per donar resposta a 
les necessitats educatives de tots els alumnes. 
Creiem en una educació integral i inclusiva que fomenti l’equitat i el plurilingüisme 
perquè tots i cadascun dels alumnes pugin afrontar els canvis socials, culturals i 
tecnològics amb expectatives d’èxit per avançar cap a una societat que afavoreix el ple 
desenvolupament personal, professional i social de totes les persones al llarg de la 
vida. 
Rebeu totes i tots el nostre agraïment per aquesta nova edició de les escoles d’estiu, 
per la vostra feina als centres educatius i pel vostre compromís de present i de futur 
amb 
l’educació de Calalunya. 
Que tinguem una molt bona i profitosa Escola d’Estiu! 
 
 
Josep Bargalló Valls 
Conseller d’Educació 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIONS 

 

Lloc: 

Escola del Treball del Ripollès. Ronda Eduard Soler. 

Ripoll. 
 
 
 
Calendari: 

1, 2 i 3 de juliol del 2019 
 
 
 
Horari: 

De 9h del matí a 17h 

 

Matrícula: 

On-line. El 27 de juny, s'ha de tancar la matrícula. 

 

Per obtenir el certificat: 

S’haurà d’assistir a un mínim del 80% de les 

activitats per obtenir el certificat. 

 

Preu:  

- Inscripció : 45€ 

- Estudiants i jubilats: 20€ 

- Associats al Grup de mestres: 20€ 

 

 

                                

                               #Eestiu19 



 Dilluns, 1 de juliol Dimarts, 2de juliol Dimecres, 43de juliol 

 

De 9h a 2/4 d’ 11 

Conferències. 

La pedagogia Freinet: valors i 

actualitat.  

Enric Vilaplana. 

El Moviment Cooperatiu d’Escola 

Popular a Cataluña i Espanya: 

origen, evolució i situació actual.  

Sebastián Gertrúdix. 

Aplicar Freinet a l’escola pública: 

dues experièncias.  

Ana Recover i Josefa Díaz 

Villaverde. 

2/4 d’ 11 a les 11h. 
 

Esmorzar 

 

Esmorzar 

 

Esmorzar 

De 11 h a 14h 

 

Tallers 

 

Grup A:  

Mètode natural de 

lectoescriptura. Text Lliure. 

Correspondència. 

Enric Vilaplana i Josefa Díaz 

Villaverde. 

Grup B:  

Assemblea. Plans de Treball.                     

Cos i Coeducació. 

Ana Recover i Encarna Rosillo 

 

Grup A:  

Investigació del Medi. 

Conferències. Càlcul Viu.  

Sebastián Gertrúdix  i Josefa 

Díaz Villaverde. 

 

Grup B:  

Mètodo natural de 

lectoescriptura. Text Lliure. 

Correspondència. 

Enric Vilaplana i Anna 

Recover 

Grup A: 

Assemblea. Plans de Treball.                   

Cos i Coeducació. 

Ana Recover i Encarna Rosillo 

 

Grup B: 

Investigació del Medi. 

Conferències. Càlcul Viu. 

Sebastián Gertrúdix  i Josefa 

Díaz Villaverde. 

 

14h a 17h 
DINAR FÒRUM 

Parlem de Cooperació 
 

Montse Pairó 

DINAR FÒRUM 

Parlem de compromís pedagògic i 
social 

Eva Farrés 

DINAR FÒRUM 

Parlem d’optimisme pedagògic. 
 

Carme Palmerola 

 
   



CONFERÈNCIES 

LA PEDAGOGIA FREINET: VALORS I ACTUALITAT 

La innovació educativa té uns precedents que són molt vigents 

encara, pensem que el corrent de l’Escola Nova ja té més de cent 

anys d’història. Les bases de l’educació dels infants es troben en la 

seva capacitat de ser; en la seva capacitat de comunicar-se, en la 

seva capacitat d’expressar-se. El desenvolupament d’aquestes 

capacitats és el nucli de la intervenció dels mestres. Freinet ens 

aporta la possibilitat de crear àmbits i tècniques mediadores per a 

l’educació personal i col·lectiva dels infants. Hi ha en el seu missatge 

la idea de la construcció d’un pensament lliure, científic, compromès i 

responsable per tal que els infants d’ara esdevinguin ciutadans 

veritablement demòcrates. 

Enric Vilaplana. 

EL MOVIMENT COOPERATIU D’ESCOLA POPULAR A 

CATALUNYA I ESPANYA: ORIGEN, EVOLUCIÓ I 

SITUACIÓ ACTUAL 

El MCEP es considera hereu i representant de la pedagogia Freinet a 

Catalunya i Espanya. Freinet va formar part del grup de pedagogs 

que, al començament del segle XX crearen les bases d’una pedagogia 

activa, centrada en l’alumnat. Ell va escriure que la seva pedagogia 

anava dirigida, bàsicament, a partir dels interessos dels nens i de les 

nens i a donar-les la paraula.  Durant la Segona República a 

Catalunya i Espanya entraren amb molta força les pedagogies 

actives. Freinet ho va fer per Lleida, gràcies a l’inspector Hermini 

Almendros i el grup de mestres anomenat Batec. El franquisme 

prohibí tota manifestació de llibertat a l’escola, però a finals dels anys 

60, amb la creació de Rosa Sensat i l’aparició de molts mestres 

conscienciats arreu, el moviment Freinet reneix amb el nom de 

Moviment Cooperatiu d’Escola Popular. Actualment continua actiu i 

amb forces renovades. 

     Sebastián Gertrúdix 



APLICAR FREINET A L’ESCOLA PÚBLICA: DUES 

EXPERIÈNCIES 

La pedagogia Freinet va néixer amb vocació de ser popular, la qual 

cosa vol dir, que anava dirigida fonamentalment a les classes 

treballadores. Per això el seu desig permanent de desenvolupar-se a 

l’escola pública. No ha estat fàcil, però trobem contínuament 

experiències, com la de Josefa Díaz, que ens han de servir com a 

referència. A l’escola rural és on trobem les més valuoses, perquè 

l’aprenentatge es molt més eficient quan els nens i les nenes de 

diferents edats es troben dins de l’aula. També es donen experiències 

en escoles graduades, com la que ens ofereix Ana Recover, però la 

seva continuïtat en el temps és més difícil per culpa d’un sistema de 

provisió de places que no contempla les necessitats i els interessos de 

l’alumnat. 

Ana Recover i Josefa Díaz Villaverde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLERS 

ASSEMBLEA. PLANS DE TREBALL. COS I COEDUCACIÓ. 

L'assemblea és un dels moments més importants de la pedagogia 

Freinet. Suposa un aprenentatge democràtic de primer ordre per al 

nostre alumnat, doncs, es tracta d'una pràctica de democràcia directa 

i, al mateix temps, es tracta d'una oportunitat única per plantejar i 

trobar solucions a tots els conflictes que apareixen a l’aula i al centre 

educatiu.  

El pla de treball és un compromís de l’alumnat per realitzar 

una sèrie de tasques que s'han d'acabar en un període 

determinat, que sol ser setmanal o be, quinzenal. Abasta, 

normalment, activitats de caràcter individual amb l'objectiu de 

millorar els recursos i les habilitats personals. 

Conèixer el nostre cos, les seves necessitats i les seves 

possibilitats és un aspecte fonamental del treball escolar, de la 

mateixa manera que ho serà també l’educació basada en la 

igualtat i el treball cooperatiu de tots els nens i les nenes, sense 

cap tipus de discriminació. 

Ana Recover i Encarna Rosillo Gabaldón. 

MÈTODE NATURAL DE LECTOESCRIPTURA. TEXT 

LLIURE. CORRESPONDÈNCIA. 

De la mateixa manera que els nens i les nenes aprenen a parlar amb 

el llenguatge que senten a casa i en el seu entorn més proper (que 

els atrapa, a més, afectivament), es també fonamental que les 

paraules, frases i textos amb els que han d’aprendre a llegir i escriure 

els nostres alumnes, siguin el reflex de la seva realitat, de la seva 

vida. Le recerca del sentit ha de ser l’objectiu des del primer 

moment. Per aconseguir-ho, les tècniques més valuoses són el text 

lliure i la correspondència escolar, que donen sentit a la lectura i 

l’escriptura. 

Enric Vilaplana i Josefa Díaz Villaverde. 

 



INVESTIGACIÓ DEL MEDI. CONFERÈNCIES. CÀLCUL 

VIU.  

A la pedagogia Freinet parlem d'investigació del medi, ja que 

investigar-lo implica assumir un paper protagonista per part del 

nostre alumnat. L'investigador observa i interpreta, actua sempre 

amb mirada crítica, extrau les seves pròpies conclusions després 

d'analitzar les dades i la informació obtinguda  i, finalment, 

aporta solucions als problemes o fa propostes de millora envers 

les deficiències que hagi observat. 

La conferencia consisteix en un treball d'investigació portat a terme 

per un o diversos alumnes que, una vegada finalitzat, és 

presentat als altres companys i companyes mitjançant una exposició 

oral. El tema de la conferència és proposat normalment per 

l’alumnat, encara que també pot ser suggerit pel professor o professora 

(mai podrà ser una imposició, però).  

Treballar el pensament matemàtic és fonamental per aprendre a 

resoldre problemes i  per a què els nens i les nenes aprenguin a 

raonar matemàticament és fonamental que les situacions 

problemàtiques siguin reals i que les dades utilitzades, també ho 

siguin. 

Sebastián Gertrúdix i Josefa Díaz Villaverde. 

 

 

DINARS FÒRUM 

 

PARLEM DE COMPROMÍS 

Parlem de Cooperació. 

Parlem de compromís pedagògic i social. 

Parlem d’optimisme pedagògic 

 

 



 

 

 

 

 

 

Com arribar  a                                                          

 

  

Indicacions  

Avinguda Eduard Soler, s/n, 17500 Ripoll, Girona 

 

 

 

 

 



 

  


