
 

   

  

 
 

Enllaç Inscripció 
Codi d’activitat: 6000350020 

Workshop internacional:  
L’Escola Rural en la Formació de Mestres: reptes i 

complicitats  
Divendres, 1 de desembre de 2017 

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social” – Universitat de Lleida. Sala de Juntes. / 
Avda. de l’Estudi General, 4. 25001 Lleida 

 
L’escola rural a Catalunya evidencia l’arrelament i el compromís de la nostra educació 
amb el territori. No és possible comprendre la nostra història escolar sense les petites 
escoles, els seus professionals i les pràctiques pedagògiques. Avui en dia, són un model 
amb aportacions inclusives i innovadores pel conjunt del sistema educatiu.  

La Universitat en la seva missió i responsabilitat social ha d’apropar aquesta realitat en 
la formació inicial per garantir que les i els mestres recent titulats podran exercir la 
docència en aquests contextos. I el Departament d’Ensenyament, en aquests escenaris 
educatius, també ha d’afavorir el mentoratge dels estudiants dels Graus d’Educació.  

El Grup Interuniversitari de l’Escola Rural (GIER) amb l’organització d’aquesta jornada es 
qüestiona sobre com la Universitat i el Departament d’Ensenyament, des de missions 
diferents, comparteixen reptes orientats a la formació inicial dels futurs mestres. Quines 
necessitats ens interpel·len? Quines complicitats hem de teixir?  

Objectius: 
• Compartir, debatre sobre la formació inicial de les i dels mestres en relació a 

l’escola rural. 

• Establir prioritats d’actuació en les dues institucions i els reptes comuns.  

Organitza:  
Grup Interuniversitari de l’Escola Rural  

U. Autònoma de Barcelona, U. de Barcelona, U. Ramon Llull-Blanquerna, U. de 
Girona, U. de Lleida, U. Rovira i Virgili i U. de Vic 

 

Col·laboren:  

    
 

    
 

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/cercador-activitats/


 

   

  

 
 

 

Programa 

09:30h  Recepció i registre 

10:00h  Benvinguda i presentació  
Carles Alsinet, Degà de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social  (FEPTS-UdL).  

10:10h Departament d’Ensenyament i universitats: quines 
complicitats per a l’ensenyament a l’escola rural ?  

Presenta: Olga Bernad (UdL-GIER).  
Ponent: Carme Ortoll, Directora General d’Educació Infantil i Primària – Departament 
d’Ensenyament.  

10:45h L’escola rural a França en la formació inicial  
Presenta: Albert Casals (UAB-GIER).  
Ponent: Didier Mur, docent a l’escola rural i conseller pedagògic a Pézenas.  

11:20h Qüestions dels assistents als dos ponents  
Presenta: Montserrat Llinarés (URL-Blanquerna-GIER): coordina les qüestions als 
assistents. 

11:45h Pausa Cafè  

12:15h  Taula rodona  
Presenta  i coordina la taula: Miquel Payaró (UdG–GIER; Director de la ZER 
Tramuntana).  
Participants: 
• Núria Aragonés, Inspectora Departament d’Ensenyament 
• Joan Fuguet, professor de la URV 
• Judit Ribera, Directora de la ZER Espernallac 
• Gal·la Gassol, estudiant Grau d’Educació Primària – dual (UdL)  

13:05h Dinàmica i qüestions als participants a la taula rodona  
Presenta  i coordina:  Laura Domingo  (UVic-GIER): coordina les qüestions dels 
assistents i les respostes.  

13:30 h  Conclusions i cloenda  
• Conclusions: Concepció Torres (URV-GIER)  
• Cloenda:  Carme Ortoll, Directora General d’Educació Infantil i Primària i Carles 

Alsinet, Degà de la Facultat d’Educació  
 


