Estimats i estimades mestres,
L’Escola d’Estiu Blanquerna representa, per a molts i moltes de vosaltres, el
tancament de les activitats del curs i el preludi d’unes merescudes vacances.
És significatiu que, en el món de la docència, la formació continuada sigui un hàbit
ben arrelat. Aquest anhel per la feina ben feta, la il·lusió per aprendre i compartir
coneixement i les ganes de descobrir novetats per portar a l’aula el proper curs ens
reafirmen, any rere any, el compromís de totes les persones que us formeu amb
nosaltres en la millora de l’educació en aquest país.
Esperem que l’oferta formativa que us presentem us resulti atractiva i que, com
sempre, hi trobeu propostes a la mida dels vostres interessos i necessitats.
Enguany els cursos s’agrupen al voltant de dos eixos complementaris:
A) Cursos per repensar l’educació: de la teoria a la pràctica
B) Cursos pràctics i innovadors sobre diferents temàtiques educatives
Us hi esperem!
CURSOS PER REPENSAR L’EDUCACIÓ: DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA
Avui en dia estem immersos en un profund procés reflexiu que remou de soca-rel
la manera com pensem i com actuem en educació.
Des de fa un parell d’anys, la FPCEE Blanquerna convida docents innovadors en
actiu i d’altres professionals de l’educació a trobar-se periòdicament amb
professorat universitari i amb membres dels diferents grups d’investigació. Cada
grup d’especial interès (GEI) treballa i posa en comú recursos, pràctiques de
referència, metodologies innovadores i experiències reals al voltant d’una temàtica
específica, d’aquí la seva denominació.
En aquesta Escola d’Estiu tenim el goig de compartir el fruit d’aquest intercanvi a
través de cursos monogràfics, impartits per diversos membres de cada GEI, que
mostren experiències al voltant dels reptes que es plantegen en totes les escoles
d’infantil, primària i secundària sense excepció.

CURSOS PRÀCTICS I INNOVADORS SOBRE DIFERENTS TEMÀTIQUES
EDUCATIVES
La frontera entre les etapes educatives és cada cop més difusa. A les escoles es
barregen infants de diferents edats, es fan parelles de lectura, apadrinaments,
projectes internivells, celebracions, tallers, etc. que fan cada cop més difícil
classificar les propostes formatives segons una edat definida.

D’altra banda, avui en dia força mestres són polivalents i tenen capacitació per
treballar en més d’una etapa educativa. Això afavoreix que la interdisciplinarietat i
la cooperació es facin extensives al treball entre docents, amb les famílies i amb els
infants.
Per tant, si bé trobareu els cursos agrupats en internivells, primària i infantil, el
cert és que la transferència a la pràctica també depèn de cada context i de cada
professional.

