XVII JORNADES D’ESCOLA
RURAL

XVII JORNADES D’ESCOLA RURAL
“La Pedagogia de l’escola rural: del

Dimecres, 18 d’abril
8:00h

Esmorzar a Can Bajona.

9:00h

Sortida cap a les escoles rurals
(trasllat en vehicles particulars en grups

passat al futur”

de 4-5 persones).
13:30h Cloenda i Dinar a Can Bajona.

Programa
Dimarts, 17 d’abril
9:30h

Rebuda i recollida de documentació a la
FUB, Manresa (www.fub.edu).

10:00h Acte inaugural i conferència “Les escoles
rurals: la integració dels espais locals i
globals”a càrrec de la Pilar Benejam.

2.Catifa de llengua (Marta Barrera)
3.Experiències a educació infantil (Maite Beringues
i Marta Manteca)

12:30h Visita guiada a Solsona i dinar de picnic a

4.Projectes interdisciplinaris (Ramon Segués)

16:00h Allotjament a Can Bajona. (cal portar sac

Solsona, 17 i 18 d’abril de 2012

1.Si fa sol: fem música (Marta Traveset)

11:30h Sortida cap a Solsona (Plaça del Camp).

càrrec de cadascú.

“La Pedagogia de l’escola rural: del
passat al futur”

Tallers:

5.Aula multinivell de ciències (César Burgués i
Maria J. Palau)

de dormir i estris d’higiene)

6.Rebost lector i jornades literàries (Angelina Solé)

(www.canbajona.com)

7.Choose your task! (Sandra Sorolla)

16:30h Comunicacions dels/de les alumnes.

8.On posem els conflictes? (Joan Coromina i Maite

17:30h Pausa

Gessé)

18:00h Tallers de mestres I
18:40h Tallers de mestres II

Organitza:

19:20h Tallers de mestres III

-Grup Interuniversitari d’Escola Rural (GIER).

20:30h Sopar a Can Bajona.

-CRP del Solsonès

22:00h Activitat lúdico-musical.

-ZER del Solsonès

Inscripcions

LOCALITZACIÓ DE LES ESCOLES RURALS:

Preu: 55 euros.
Inclou: matrícula, allotjament, sopar del primer dia i esmorzar i
dinar del segon. El professorat responsable de cada universitat
us indicarà la manera de realitzar la inscripció i el pagament
corresponent.

Comunicacions
Es poden presentar comunicacions (individualment o en grup)
sobre experiències docents en escola rural.
Condicions: Presentació d’un PowerPoint de màxim 15
diapositives, on s’hi expliqui una experiència docent interessant
a escola rural. Encapçalament (Títol, autors, assignatura,
professor, especialitat i universitat), apartats numerats, lletra
clara i entenedora i ús d’imatges.

Can
Bajona

FUB

Caldrà enviar la comunicació per correu electrònic, al
professor/a responsable de la teva universitat abans del 16 de
març de 2012.

Professorat responsable
UB: Roser Boix, rboixt@gmail.com
UAB: Xavier Luna, xavier.luna@uab.cat
UVic: Joan Soler, joan.soler@uvic.cat
URV: Conxa Torres, responsable.peps@urv.cat
URL: Pietat Marquilles, PietatMF@blanquerna.url.edu
UdL, UdG i FUB: educacio.infantil@fub.edu

