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La Jornada que tot seguit es presenta vol ser continuïtat de 
les quatre edicions anteriors  2011-2014 que han volgut 
posar en valor la xarxa pel foment de participació en la socie-
tat de la informació; l’educació; la salut i l’educació en relació 
amb els valors i hàbits saludables; i l’escola rural.

Seguint aquesta línia, enguany hem convingut de tractar un 
tema que està començant a aparèixer com a element 
nuclear en fòrums educatius del nostre país i a nivell interna-
cional: L’educació personalitzada, aquesta línia educativa 
basteix l’aprenentatge partint de la diversitat de capacitats 
cognitives, emocionals i artístiques de l’alumnat, i del seu 
propi i particular procés d’aprenentatge —en els diversos 
àmbits on viu i s’educa—, amb la finalitat que assoleixi les 
competències i coneixements bàsics, desenvolupi al màxim 
les seves potencialitats i sigui capaç d’exercir plenament la 
ciutadania.

La pretensió de les jornades continua sent l’assoliment d’un 
doble objectiu: reflexionar i transformar. La reflexió és impor-
tant i ha d’acompanyar l’acció educativa, però aquesta amb 
aquest acompanyament no té una altra sortida que transfor-
mar la realitat social i educativa per tal de millorar-la. 

En aquesta ocasió, i per concretar la intencionalitat anterior, 
hem volgut fer la proposta de participació directa de 
diferents centres educatius d’infantil, primària i secundària 
de les terres de Lleida (des de la plana fins la muntanya i tant 
d’entorn rural com urbà). El present curs 2015-16, centra-
rem el treball de la Secció en la reflexió i la pràctica al voltant 
de la personalització educativa amb l’acompanyament del 
Dr. César Coll. En les jornades podrem conèixer el planteja-
ment de les seves propostes educatives.

En els nostres espais de reflexió, en aquest cas les Jorna-
des, hi plana la idea de la xarxa, del treball en xarxa, precisa-
ment un dels aspectes essencials també de l’educació 
personalitzada. Per això, volem en primer lloc, donar veu als 
nostres infants i joves per a què ens expressin la seva visió 
sobre el seu propi procés d’aprenentatge. I, també obrir els 
dos dies de reflexió i debat a tota la comunitat educativa i la 
resta d’agents educatius del territori. Ens agradaria comp-
tar amb el professorat, les famílies, altres professionals 
que intervenen al centre educatiu, professionals 
d’educació en el lleure, membres d’entitats educatives, 
culturals i esportives, responsables educatius munici-
pals, regidors... En definitiva, a totes aquelles persones 
que amb la seva acció diària incideixen en l’educació 
dels infants i joves de les nostres comarques.

Les Jornades tractaran el tema de la personalització des 
d’una perspectiva més global, però volem centrar el debat, 
de manera més específica en la seva incidència en l’aula i el 
centre educatiu; en les famílies i l’entorn educatiu; i en la 
mateixa aportació de les tecnologies de la comunicació. 

En l’actualitat l’educació i la personalització esdevenen claus 
en uns moments especialment crítics i de canvi. Com 
sempre recordem en aquestes jornades, cal reflexionar i així 
orientar l’acció educativa, en un marc sociològicament 
personalitzat, saludable i d’equitatiu. Des de la Secció, espe-
rem les teves aportacions a la reflexió i al debat, sens dubte 
base per a la construcció d’un veritable treball en xarxa.

Treball en xarxa per a una 
educació personalitzada Lleida, 23 i 24 d’octubre 
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Divendres, 23 d’octubre:

17:30 - 18:00  Presentació de les Jornades

18:00 - 19:15 Conferència “Treball en xarxa per a una educació personalitzada”
  Dr. César Coll. Professor del Departament de Psicologia Evolutiva de la UB

19:15 - 20-00 Presentació i visita a l’exposició de pòsters de les pràctiques dels 
centres educatius participants en el projecte.
Romandran exposats al llarg de les Jornades

Dissabte, 24 d’octubre

09:30 - 11:00 Taula d’Aprenents. Quin sentit té aprendre avui ? 
Coordinació: Jaume Cela Ollé – Mestre jubilat, ex-director i membre de reconegut prestigi del 
Consell Escolar de Catalunya.
Guillem Mo Riasol i Jordi Rius Balcells - Escola Maria – Mercè Marçal de Tàrrega
Alba López Ramon - ESC Parc de l’Aigua de Lleida 
Noret Ballarín Cunillera - INS Josep Vallverdú de Les Borges Blanques
Laura López Nolasco - INS Joan Oró de Lleida
Cristian Pena Vila - INS Aran de Vielha

11:00 – 11:30 Descans

11:30 - 13:00 Taules de presentació i debat: 
Com pot incidir en la personalització de l’educació?

Taula 1:  Des de la perspectiva de l’aula i del centre educatiu:
Joan Domènech Francesch – Mestre, Ex-Director de l’Escola Fructuós Gelabert de Barcelona
Fanny Majó Masferrer– Mestra Escola F. Tonucci Lleida.
                    
Taula 2:  Des de l’aportació de les tecnologies de la comunicació:
Ferran Ruíz Tarragó– President del Consell Escolar de Catalunya i expert en TAC.
Xavier Carrera Farran – Professor del Departament Didàctica i Organització Escolar UdL.

Taula 3: Des de les famílies i l’entorn educatiu:
Olga Parés Simon – Associació Down Lleida.
Carles Barba Boada – Vicepresident de la Fundació Catalana de l’Esplai.
  
13:00 - 13:15 Presentació de les idees-força de cada taula de debat

13:15 - 13:30 Cloenda de la Jornada

ACCÉS A LA INSCRIPCIÓ 
https://goo.gl/UNVDGn 

Coordina:
Secció de Sociologia i Educació de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida
Miquel Sabaté Navarro, Núria Regi Olesti, Paquita Sanvicén Torné, Fidel Molina Luque, Ernest Caufapé Curià, Dolors Mayoral Arqué, 
Joan Tahull Fort, Maria Àngels Morera Toldrà i Raül Manzano Tovar.
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• Tallers de ciències. Proposta metodològica per una educació personalitzada 
   - Escola Parc de l’Aigua - Lleida
• El pla de l'equip - Escola les Savines - Cervera
• La capsa dels colors - Escola Maria- Mercè Marçal - Tàrrega
• “Amb l’hort, a totes” - Escola Sant Gil - Torà
• Elaboració d'un treball monogràfic per parelles - Escola Mont-roig- Balaguer
• Projecte nusos – Pla d’atenció personalitzada - Escola Salvador Espriu- Vallfogona de Balaguer
• “Parlant de tot...” - Escola Camps Elisis - Lleida
• “Què i com vull aprendre” - Escola Francesco Tonucci - Lleida
• La carpeta personal de les ciències socials - Institut Alfons Costafreda - Tàrrega
• Projecte Escolta’m - Institut Aubenç - Oliana
• Orientació als estudis postobligatoris - Institut d’Aran - Vielha
• Un dia, una foto. 250 dies de la vida quotidiana del jovent de les Garrigues
   Institut Josep Vallverdú - Les Borges Blanques
• “Geometry and environment” - Institut Joan Oró - Lleida
• Del jo aprenc al nosaltres aprenem - Institut Castell dels Templers - Lleida

Universitat de Lleida
Facultat d’Educació, Psicologia
i Treball Social

Organitza:

Universitat de Lleida
Institut de Ciències
de l’Educació


