
XXIII JORNADES D’ESCOLA RURAL EN LA FORMACIÓ INICIAL 
DELS MESTRES DE CATALUNYA

Organitza GIER (grup Interuniversitari d’Escola Rural), format per 8 universitats catalanes.

Deltebre (Baix Ebre). 9 i 10 d’abril de 2018.               

PRESENTACIÓ PROGRAMA INFORMACIÓ
Per manifestar l’opinió sobre les 
jornades es pot fer a través:
Twitter  @jornadesGIER
Hashtag  #escolarural2018   

Amb la col·laboració de:
Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre, CRP de les Terres de l’Ebre, SERC (Secretariat d’Escola 

Rural de Catalunya), escoles de les  ZER’s de les comarques Baix Ebre,  Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta.
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Ajuntament de Tortosa, FAPAC Terres de l'Ebre  



Un any més el Grup Interuniversitari d’Escola Rural 

(GIER), organitza les Jornades d’Escola Rural en 

la Formació de mestres de Catalunya.  El fet que 

enguany siguin les XXIII Jornades que se celebren 

evidencia que és una iniciativa ja del tot consolidada 

i un referent per als futurs mestres.

Aquestes jornades volen afavorir espais de trobada, 

d’intercanvi i de reflexió  entre mestres en formació, 

mestres en exercici i altres experts en educació, 

amb l’objectiu de poder conèixer millor la realitat 

de l’escola rural d’avui.

“L’escola rural: un marc per a la innovació” és el 

tema d’aquesta edició i donarà peu a aprofundir 

sobre la pràctica educativa que es duu a terme en 

el context rural. Les conferències, les ponències 

dels estudiants, els tallers dels mestres i les visites 

a les escoles permetran compartir experiències i 

coneixements d’una manera fresca i viva.

D’altra banda, aquestes jornades volen fomentar 

la vinculació i implicació entre les universitats del 

GIER, les institucions locals del territori (escoles de 

les ZER, CRP, ajuntaments, administracions, etc.) i és 

per això que cada any es duen a terme en un indret 

diferent de Catalunya. Aquest any ens acull el Delta 

de l’Ebre. 

Així doncs, molt benvinguts a aquestes jornades que 

es preparen amb esforç i il·lusió, però que sempre 

es finalitzen amb molta energia i positivitat. 

Gaudiu-ne i apreneu-ne!!
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9 d’abril

10 d’abril

Matí a l’Aula Magna del Campus Terres de 
l’Ebre de la URV (Tortosa).  Avda. Remolins, 13-15.

Registre i lliurament de material. 

Acte inaugural a càrrec del Sr. Lluís Marqués, degà de 

la facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la 

URV; Sra. Carme Ortoll, directora general d’Educació 

Infantil i Primària; Sr. Ferran Bel, alcalde de  Tortosa; Sr. 

Albert Casals (UAB-GIER)

Presentació Pinzellades d’innovació a l’escola rural a 

càrrec de Míriam Claudio, mestra i directora de l’Escola 
del Poble Nou del Delta, i del Sr. Joan Carles Gálvez 

i Sra. Gemma del Salvador, director i cap d’estudis 
respectivament de la ZER Montsià. 

Visita cultural al centre històric de Tortosa.

Migdia, tarda i vespre a l’alberg Antoni Batlle 
(Deltebre).  Avinguda de les Goles de l’Ebre, 2.

Dinar.

Ubicació a l’alberg. 

Comunicacions a càrrec dels estudiants.

Experiències d’èxit, a càrrec dels mestres 

de les escoles rurals de les ZER’s de la 

zona Baix Ebre, Montsià i Terra Alta 

i FAPA-AMPA de Terres de l’Ebre.

 

Esmorzar a l’alberg.

Visites a les escoles.

Migdia a l’Aula Magna del Campus 
Terres de l’Ebre de la URV (Tortosa). 
Avda. Remolins, 13-15.

Conclusions de les jornades per part 

dels estudiants i de la Sra. Conxa Torres 

(URV-GIER)

Conte “Els arrugats” a càrrec dels 

alumnes de l’escola Port-Redó i els 

alumnes de la fundació Mercè Pla 

(societat cooperativa amb atenció 

a persones amb discapacitat).

Pica-pica a peu dret.

18.00 a 18.45 h  
i 19.00 a 19.45h 

21.00 a 23.30 h

8.30 h

9.30h a 12.30 h

13.00 h

13.15 h

13.45 h

10 h

10.15 h

10.45 h

12.15 a 
13.30 h

14 h

15 h 

16 h
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Matí

FAPAC-AMPA 

Presentació Pinzellades d'innovació a l'escola rural a 
càrrec de la Sra. Sònia Reverter i Míriam Claudio, 
directora i cap d'estudis de la ZER Mediterrània, i del Sr. 
Joan Carles Gálvez i Sra. Gemma del Salvador, director i 
cap d'estudis respectivament de la ZER Montsià. 



ESTRUCTURA

Temàtica: Lliure sobre experiències docents en escola rural.

Condicions: Presentació d’un PowerPoint, màxim 15 diapositives, en 

què s’expliqui una experiència docent interessant en una escola rural. 

PREU: 60€

Professorat responsable

COMUNICACIONS

• Encapçalament (títol, autor/s, curs i especialitat, universitat)

• Cos del treball 

• Conclusions 

• Referències bibliogràfiques.

SEU DE LES ACTIVITATS: 
Totes les activistats es faran a la Comarca del Baix Ebre (Tarragona). 

L’inici i la cloenda, a l’Aula Magna del CTE (Tortosa) i la resta 

d’activitats, a l’alberg Antoni Batlle a (Deltebre). 

Inclou: matrícula, material, allotjament, dinar i sopar del 1r dia i es-

morzar i aperitiu del 2n. La inscripció s’ha de fer a cada universitat.

Cal enviar la comunicació per correu electrònic al professorat 

responsable de cada universitat abans del 21 de març de 2018.

Pia Marquilles
pietatmf@blanquerna.url.edu 
Maria-Antonia Miret    
mariaam@blanquerna.url.edu 
Montserrat Llinares
montserratlf@blanquerna.url.edu                                                                                                              
 
Conxa Torres     
responsable.peps@urv.cat

Joan Fuguet
juan.fuguet@urv.cat                           

Imma Brugarolas    
ibrugarolas@umanresa.cat                                 

Albert Casals   
albert.casals@uab.cat      
Neus Gonzalez   
neus.gonzalez@uab.cat                                                                        

Laura Domingo 
laura.domingo@uvic.cat                                                                  

Roser Boix
rboixt@gmail.com

Miquel Payaró  
miquel.payaro@udg.edu

Jordi Lluís Coiduras 
coiduras@pip.udl. cat  
Olga Bernad  
olga@geosoc.udl.cat

Umanresa-
UCC:

URL:

URV:

UAB: 

UVic-UCC: 

UB: 

UdG:

UdL: 
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