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L’objectiu  de  la  trobada  d’avui  és  el  de  compartir  el
projecte  educatiu,  l’organització/estructura,  la
mirada cap els aprenentatges,  de l’escola el Roure
Gros.

El proper dissabte 4 de maig, a la FUB (de 10 a 13h.) es
realitzarà una trobada del Secretariat d’escola rural per tal



de  poder  reformular  els  objectius  del  mateix  secretariat,
dotar  de contingut  de  treball  de  cara  el  proper  curs  per
aquest  grup i  renovar-ne  les  coordinacions.  És  important
ser-hi!!!

L’Assumpta Duran comparteix la feina que s’està fent en el
marc d’un Erasmus+ en col·laboració en 4 universitats. A la
trobada del 4 de maig també s’ampliarà i es compartiran
les  conclusions d’aquest  Erasmus+ (quines  competències
cal  que tingui una mestra destinada en una escola rural,
quina  ha  de  ser  la  formació  permanent  i  inicial  de  les
mestres d’escola rural)

L’Andreu,  el  director  ens  explica  com  s'organitzen  per
després poder compartir els espais, materials i “parets” de
l’escola.

Actualment són 174 alumnes.

INFANTIL
Grups barrejats excepte P3 amb una mestra de referència

Tots  els  grups  tenen  un  espai  de  trobada  on  s'acull  als
infants i es conversa sobre el que porten, es llegeix. Dura
una mitja hora.

Després hi ha propostes d’aprenentatge en 3 o 4 espais.

Propostes que normalment duren un dia.  Estan pensades
per

 Ser atractives
 Autònomes
 Hi poden haver a cada espai 2 o 3 propostes amb una

mestra i uns 15 alumnes
 Els  infants s’apunten lliurement.  Si  un espai  te molt

èxit és mira de doblar i tancar alguna altra proposta. 



 Les  propostes  arriben  fins  a  l’hora  del  pati  (11)  i
esmorzen fruita, cistells vinculats a les famílies

 Fan pati molta estona, es un espai també educatiu. 
 Dinar
 Tarda:  diferents  propostes  diferents  a  les  del  matí.

Explica,  entre  d’altres,  que  van  fer  un  gegant  pel
poble,  fer  sortides  a  l’entorn,...  tenir  propostes  que
provoquin situacions d’aprenentatge.

PRIMÀRIA
Ocupen el pis de dalt amb 130 alumnes

S’organitzen  per  cicles.  Els  mestres  treballem  molt  per
cicles, 4 h. Setmana d’exclusiva. 

És treballa per projectes i amb equips de docents (cíclics).
No hi  ha especialitats,  tots són tutors.  Menys a nivell  de
música que tenen un músic a mitja jornada. 

Hi ha espais de referència. A cada espai hi ha una rebuda i
una  conversa.  Aquesta  trobada  sol  durar  entre  30  i  40
minuts on passen moltes coses de la vida de grup.

No hi ha horaris ni llibres. Hi ha treballs d’investigació. 

Hi  ha una bona organització  per  coordinar  els  equips  de
treball. Han reformat les hores d’exclusiva. 

En els projectes són els alumnes que defineixen allò que
volen  aprendre,  però  aquests  objectius  requereixen  un
compromís en el temps que dura la seva investigació .

El treball sempre és en grup. Són molts oberts i comencen
amb les trobades. Un cop definits grups i temàtiques es fan
trobades  per  definir  objectius.  Ells  diuen  que  «els
agradaria saber»,  aquests objectius  no tenen el  format
d’objectius  acadèmics.  S’escriuen  i  es  pacten  amb  els
mestres.  Aquests  poden  ser  revisats  al  llarg  de  la  seva
tasca. Molts objectius no són acadèmics.

És  fomenta  l’aprenentatge  autònom.  A  mesura  que
s’avança en la  tasca és va definint  quin pot ser  el  o els



productes  finals.  Se’ls  hi  demana  que  acompanyin  el
producte final amb altre material com ho documentaran: un
vídeo, un text,... 

Hi  ha  “propostes  breus”  que  els  ajuden  a  que  els
diferents  grups  a  mesura  que  van  acabant  les  seves
propostes  puguin  fer  altres  propostes  mentre  els  altres
grups van acabant i trobant, finalment, un moment on tots
els  grups  han  acabat  i  permet  tornar  a  iniciar  un  nou
procés. 

Importància de la  planificació amb els alumnes. Aquesta
pot durar més d’una setmana amb consulta amb experts. 

És comparteix, via Drive, els objectius que s’estableix, en i
com es van valorant la feina que fan, així les famílies poden
fer un seguiment. També els informes es donen via intranet
de l’Escola i d’aquesta manera poden fer aportacions. 

En aquesta ENLLAÇ  però aneu en compte a NO borrar-
les!!!

Que  tingueu  un  molt  bon  final  de  curs  i  ens  veiem  el
DISSABTE  4  DE  MAIG   a  la  FUB  (Universitat  de
Manresa)

Xavi Geis

https://drive.google.com/open?id=1-nePKl6MMFuTEESpYwoGosfGt99o2eu3

