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X JORNADA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA TERRES DE L'EBRE 
 
ALIANCES AMB L’ENTORN 

 
(14-11-20) 

 
DESCRIPCIÓ 

 
 
La “X Jornada d’Educació Primària Terres de l’Ebre” vol fer difusió als centres educatius de com 
desenvolupar projectes establint aliances amb institucions. La finalitat d’aquests projectes 
educatius ha de permetre la innovació i la qualitat de les accions que es duguin a terme per 
aconseguir que l’alumnat d’educació primària assumeixi les competències proposades 
esdevenint projectes de referència al territori en el que col·labora tota la comunitat educativa. 
 
La jornada es realitzarà en format virtual. 
L’adreça de la sala de videoconferència on es realitzaran les ponències és la següent: 
https://videoconferencia.urv.cat:443/r55891442/ 

 

 
OBJECTIUS 
 

 

 Enfortir el projecte educatiu del centre que s’enriqueix amb el coneixement de la 
institució amb la finalitat de construir experiències educatives innovadores. 

 Desenvolupar situacions d’aprenentatge competencials i vivencials basades en 

propostes de diferents institucions. 

 Valorar el compromís dels docents i la comunitat educativa per aconseguir juntament 

amb les institucions un compromís social actiu. 

 Conèixer experiències de referència de centres educatius que han dut a terme aliances 

amb institucions. 

 Adquirir experiència de treball en xarxa a l’hora de treballar en projectes comuns. 
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PROGRAMA 

  

 

 

 
09.00  h.        Inauguració de la jornada   
                       
09.30 h.         Sr.  David Vilalta Murillo 

                       Magnet: Aliances per a l’èxit educatiu. Què entenem per èxit educatiu? 
 
10.30 h.         Escola Consol Ferré. Amposta                   
                       Compartim moments 
 
11.00 h.         Descans 
                     
11.30 h.         Escola Octavio Paz. Barcelona                     
 Una escola oberta a l’entorn  
 
12.00 h.         Escola Sant Llàtzer. Tortosa 
                       Teixim aliances 
 
12.30 h.        Cloenda de la jornada 
 

 

 

 

 

 

LLOC DE REALITZACIÓ 

 

           AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

                       Campus Terres de l’Ebre 

                       Avinguda Remolins,  13-15 

                       Tortosa 
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X JORNADA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA TERRES DE L’EBRE 
ALIANCES AMB L’ENTORN 

 
CONFERÈNCIA INAUGURAL 
 
. Sr. David Vilalta Murillo. (Assessor-consultor educatiu / Emprenedor educatiu / Investigador-
expert educatiu) 
 
Magnet: Aliances per a l’èxit educatiu. 
Què entenem per èxit educatiu? 
 
Magnet és un programa per fer front i superar la segregació escolar. Donat que aquesta 
segregació no va sola, sinó que és un reflex d’altres segregacions, el mateix programa reconeix 
els seus propis límits. 
La idea d’aliança evidencia que l’escola no pot -i no li correspon- fer front per sí sola a aquest 
problema que és de tota la societat. I alhora, posar en pràctica l’aliança expressa com tota una 
comunitat educativa i, en concret, un equip educatiu assumeix la seva part de responsabilitat 
en resoldre el problema i converteix l’aliança en una palanca per a la transformació del centre i 
alhora de l’èxit educatiu de cada un dels seus alumnes. 
Parlar d’èxit educatiu sona bé. Ara bé, en què ho concretem? 
Magnet ho concreta a partir del que anomena Principis eductius. Principis elaborats a partir de 
la reflexió de mestres vinculats en la tradició de la renovació pedagògica de Catalunya. 
Com fer una aliança que ajudi a enfortir el projecte de centre i a millorar la seva capacitat 
d'atracció? 
En què concretem l’èxit educatiu? 
Procuraré contestar aquestes preguntes aportant idees i exemples.  
 

MOSTRA D’EXPERIÈNCIES 

.  Escola Consol Ferré. Amposta. 
“Compartim moments” 

Informació sobre l’experiència 

Títol Compartim moments 

Nom del centre Escola Consol Ferré i CEE l’Àngel  

Persones  que l’exposaran 
Meritxell Carreras Rodríguez  
Ana Barceló Gil   
Rosa Jiménez Vallés  
Alberto Burgos Cervera  

Nivell al qual està adreçada Educació primària 

Breu descripció de continguts 
 

- Sensibilització, respecte i tolerància envers els altres i la seva 
diversitat. 
- Foment de la relació interpersonal en diferents contextos. 
- Planificació i organització d’activitats adequades als alumnes que 
rebem. 
- El vincle i enriquiment interpersonal a través del joc.  

 



Breu descripció de l’experiència Aquest projecte consisteix en un conjunt d’activitats de 

participació amb el nostre entorn proper, on el nostre centre entra 

en relació amb l’alumnat del CEE l’Àngel.   

A l’inici de cada curs ens posem en contacte amb el CEE i a partir 

d’aquí s’estructuren les activitats que es duran a terme durant els 

curs: patis compartits (comunitat de grans), activitat compartida 

(alumnat de 3r) i festes populars (tota l’escola). 

 
 
. Escola Octavio Paz. Barcelona. 
“Una escola oberta a l’entorn” 

Informació sobre l’experiència 

Títol Una escola oberta a l’entorn 

Nom del centre Escola Octavio Paz  

Persones  que l’exposaran Elias Vera  

Nivell al qual està adreçada Educació Primària 

Breu descripció de continguts 
Aliances de col·laboració 

Breu descripció de l’experiència Les aliances de col·laboració amb l’entorn configuren un dels pilars 
de l’actualitzat projecte educatiu de l’escola.  
Compartirem l’experiència sobre com la realitat, l’expertesa i la 
vivència in situ ajuda a nodrir el treball globalitzat a partir de la 
recerca i el fet de fer-nos preguntes.  

 
. Escola Sant Llàtzer. Tortosa. 
“Teixim aliances” 

Informació sobre l’experiència 

Títol Teixim aliances  

Nom del centre Escola Sant Llàtzer 

Persones  que l’exposaran 
Ester Cunillera 
Eva Gisbert 
Alba Vilàs 

Nivell al qual està adreçada 
Primària 

Breu descripció de continguts 
 

Enfocament experiencial i significatiu del currículum. 
Participació activa de l’alumnat en projectes de recerca i investigació. 
Promoció de valors de solidaritat i respecte. 



Breu descripció de l’experiència Un dels nostres eixos principals, a partir dels quals estructurem el 
currículum del centre, és l’organització de sessions diàries de treball 
globalitzat que anomenem ENCAIX, tant a Infantil com a Primària.  
En aquest treball globalitzat pretenem oferir un enfoc globalitzat dels 
continguts curriculars tot connectant-los amb veritables situacions de 
l’entorn. Els infants, així, aprenen a partir dels propis interessos i 
inquietuds i sempre a partir de l’experimentació i la recerca que ens 
permeten aquestes aliances en l’entorn. En concret, ens centrarem en 
l’aliança que establim amb l’ONG Provocant la Pau.   
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