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SECRETARIAT PEDAGÒGIC

Situacions organitzatives amb grups multinivell a l’Escola Rural
CURS 2013-2014

L’article recull una sèrie de reflexions a partir del treball en grup dels assistents al 

curs. Aquest celebrat en dos seus diferents, Lleida i Cabrianes, va aplegar mestres 

de Zones Escolars Rurals de tot Catalunya. 

COM pensem que s’aprèn en un espai determinat i quins CONTEXTOS 
dissenyem a l’escola rural per afavorir aprenentatges?

 Hem  estat  tots  d’acord  que  els  espais  observats  en  les  imatges,  presentades  pels 

diversos  grups,  afavoreixen  l’autonomia dels  alumnes:  un  espai  ben  organitzat, 

endreçat i etiquetat i  amb els recursos a l’abast de l’alumnat. El material didàctic que hi 

ha és atractiu, molt visual i pensem que és important que sigui canviant (massa vegades 

deixem material a la vista que no s’utilitza i que no ens plantegem per què li tenim). També ens referim 

al material que forma els racons que ha de ser canviant, amb una temporització i, en 

l’aula multinivell, identificat per nivells.)

 El mobiliari d’una aula multinivell ha de ser pensat dins la  mobilitat constant i d’acord 

amb l’activitat  què es pretén fer.  Hem de treure importància a les taules i  incorporar 

altres espais d’aprenentatge.

 La  inventiva  a  l’hora  de  tenir  espais  canviants  i  adaptables pot  ser  molt  àmplia: 

mobilitat, desplegables, plafons mòbils, etc. També creiem que és important tenir Espais 

Lliures per poder ser utilitzats en diferents projectes o activitats puntuals.

 Hem  comentat  la  necessitat  de  diferenciar  entre  material  “didàctic” i  recurs 

“pedagògic”.

 Diferenciem entre els elements de l’espai “arquitectònics” en els quals no tenim massa 

capacitat  d’intervenir  i  els  elements   de  l’espai  “pedagògics”  que  són  els  què  hem 

d’atendre, pensar-los i repensar-los.

 Creiem  que  en  una  aula  multinivell,  un  mateix  espai  pot  incloure  molts  contextos 

d’aprenentatge i hem de procurar la seva existència, en funció de la metodologia d’aula 

que duguem a terme.

 Hi ha una gran relació entre l’espai i el temps. Quan tens diferents contextos a l’aula, 

el temps és important. Cal “trencar” la rigidesa del temps establert i que no sigui utilitzat 

amb els condicionants exteriors.

http://erural.pangea.org/            erural@mrp.pangea.org
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Recull de Premsa  -   Divendres, 27 de juny de 2014

Guia per passejar-te per les escoles d’estiu de Catalunya
Desenes de cursos, xerrades i trobades conformaran, com cada any, el programa  
d'escoles d'estiu arreu de Catalunya. Més d'una vintena de nuclis de formació docent que  
recollim en un mapa.

MIREIA BIEL

Les Escoles d’Estiu arriben als 100 anys de vida. El  que durant un segle ha estat el 
termòmetre de la renovació pedagògica a Catalunya commemora aquest centenari amb 
un acte de celebració a la UAB i amb la programació, com cada any, de desenes de 
cursos, trobades i conferències arreu del territori (consultar el mapa o la llista al final de la  
notícia).

El  centenari  de les Escoles d’Estiu  arriba marcat  per  la  situació política,  econòmica i 
social del país, tres factors que han incidit de ple en l’educació els últims anys. Els 100 
anys de l’Escola d’Estiu no serveixen únicament per commemorar l’aniversari, sinó també 
per generar debat. Per això, els Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya han 
organitzat una jornada de debat, acte central dels 100 anys de les Escoles d’Estiu. La 
Universitat Autònoma de Barcelona acollirà l’acte central de commemoració del centenari 
el proper 5 de juliol.

El debat d’obertura porta per títol ‘I ara què hem de fer?’ i pretén reflexionar al voltant de  
la formació del professorat amb perspectiva de futur. Hi participaran Montserrat Anton, 
Directora de l’ICE de la UAB; Joan Badia, mestre i president del Col·lectiu de Docents del 
Bages,  i  Joan  Domènech,  director  de  l’Escola  Fructuós  Gelabert  i  membre  de  la 
Federació de MRPs de Catalunya. El matí seguirà amb 4 debats sobre educació i un 
‘Dinar Lomce: Botifarrada’.

Les noves tecnologies, eix principal de les EE’2014

Més de vint  Escoles  d’Estiu  repartides  pel  territori  ofereixen cursos per  a  professorat 
aquest estiu. Es tractaran temàtiques ben diverses i n’hi ha per tots els nivells, des de 
l’escola bressol fins a l’educació secundària. Les noves tecnologies i les xarxes socials, la  
gestió de les emocions o fórmules per fomentar la bona convivència a l’aula són els temes 
més  recurrents  d’uns  cursos  reconeguts  pel  Departament  d’Ensenyament  i  que 
s’impartiran entre el final del mes de juny i els primers deu dies de juliol.

Pots consultar la llista de les Escoles d’Estiu de Catalunya aquí:
http://diarieducacio.cat/guia-per-passejar-te-per-les-escoles-destiu-de-catalunya/ 

http://www.diarieducacio.cat/
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http://issuu.com/editorialgrao/docs/gu404_mrp?e=7377806/8141344
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LA PUBLICACIÓ
L'exposició del 100 anys s'acompanya amb aquesta petita publicació. Però no us deixeu 
enganyar. De vegades un recull aparentment menut i fins i tot escarit, pot amagar una 
llarga i emotiva història plena de vivències, d’experiències i d’aprenentatges. Una història 
que avui compleix 100 anys i que ha conformat un teixit preuat per a nosaltres com a 
mestres i professionals de l’educació, per a totes i tots els que formem part dels MRP, i per 
l’educació, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats d’aquest país.

En aquest diminut llibre volem explicar-te i fer-te particip del que ha representat per a 
nosaltres aquests 100 anys d'història, però també com ens agradaria enfrontar els reptes 
que ens planteja el futur.

Descarrega el llibret

EL VIDEO

http://youtu.be/UrG4Ao92038
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http://www.mrp.cat/images/stories/FMRP/Projectes/100EE/1ee-llibret.pdf
http://youtu.be/UrG4Ao92038


34ª Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre- imatges del 4 cursos (dalt-baix i esquerra-dreta)
1. Literatura infantil: contagiant lectures
2. La ciència dels sentits i les emocions

3. Eines de Coaching per a docents
4. Les xarxes socials a l’escola (docents 2.0

1 2

3 4
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