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Com cada any la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blan-
querna-URL acollirà les Jornades Diàleg Escola-Universitat amb el doble objectiu 
d’oferir un espai de comunicació i d’intercanvi a les escoles que col·laboreu amb 
nosaltres en la formació dels futurs mestres, d’una banda, i d’enfortir la vinculació i 
el diàleg entre les escoles i la universitat, de l’altra. 

Tot recollint l’interès manifestat a les Jornades de l’any passat, en aquesta ocasió 
volem reflexionar i compartir idees i experiències innovadores sobre els ESPAIS 
d’aprenentatge a l’escola. Entenem que els espais conformen la identitat d’una es-
cola i alhora contribueixen de forma decisiva al desenvolupament dels infants que 
creixen allà. 

Així doncs, amb el convenciment que les escoles teniu interès en experiències 
destacables sobre aquesta qüestió, s’ha cregut oportú que l’eix vertebrador de les 
Jornades d’enguany sigui ESPAIS generadors d’aprenentatge. 

Per nosaltres és molt important sentir la veu dels professionals que treballeu en 
l’àmbit escolar, per la qual cosa comptem amb la vostra valuosa participació i espe-
rem retrobar-nos una vegada més.

Un cop acabades les Jornades, es lliurarà un certificat d’assistència.
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9.00 - 9.30 h Lliurament de material

9.30 -11.00 h 
Presentació de les Jornades

Sergi Corbella, degà de la Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL

Anna M. de Monserrat, vicedegana d’Educació i Programes In-
ternacionals de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educa-
ció i de l’Esport Blanquerna-URL

Paula Mayoral, coordinadora de Pràctiques dels graus en Edu-
cació Infantil i Educació Primària de la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL

Conferència:

“Educar en habitar. La escuela en transformación”, a càrrec 
de la Sra. Clara Eslava, arquitecta especialitzada en pedagogia 
i espais de joc infantil

11.00-11.30 h Esmorzar

11.30-13.00 h  Resum dels espais

1. “Més enllà dels espais i materials: el context 
que respon i dóna forma a un projecte educa-
tiu”, Escoles Bressol Municipals de Vic (Vic)

2. “Espais bombolla”, Escola dels Encants 
(Barcelona)

3. “El menjador, un espai per educar ciuta-
dans”, Escola Garbí Pere Vergés Esplugues 
(Esplugues de Llobregat)

4. “L’Atelier”, Escola La Maquinista (Barcelona)

5. “Organitzar els espais i temps d’una esco-
la per afavorir la recerca conjunta d’infants i 
adults”, Escola Les Pinediques (Taradell)

6. “Aules cooperatives. Un espai inclusiu 
generador d’aprenentatges”, Escola Sadako 
(Barcelona)

7. “THAU 360”, Escola Thau Barcelona 
(Barcelona)

8. “Transformar, crear. Espais per viure 
i aprendre”, Escola Virolai (Barcelona)

13.00-13.45 h Cloenda
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https://docs.google.com/document/d/1hGwLjMn2YB0cEsSD4OFTzCFdFAdZtbPGphvwQaoiq3E/edit?usp=sharing
MariaPaulaMS
Resaltado



La inscripció, com sempre, és gratuïta, però per tal 
de poder organitzar els diferents espais, us demanem 
que empleneu el formulari d’inscripció confirmant la 
vostra assistència abans de l’11 de novembre. 

C. Císter 34. 08022 Barcelona

Tel: 93 253 30 22

practiquesfpcee@blanquerna.edu

www.blanquerna.edu

Formulari d’inscripció
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNJ8J9giXbYdJuo6w36a7yIEpRHuwaAnAWnVun5YLIn3kCYA/viewform

