
Diari d’aprenentatge del Lab 3-12

Centre Educatiu: Escola Sant Marc

Participants: Olga Mora, Anna Jordà, Mercè Franquesa, Clara Urgellés, Montse Saez,
Montse Arumí, Rosanna Tarí, Anna Lluís, Belén Ocaña, Txus Martínez i Sito Romero

Data: 14 d’octubre del 2021 Moderador: Sito Romero

Hora inici: 17:00 Hora Final: 18:00

Activitats

Ens hem reunit el grup Lab 3-12 amb la nova incorporació de la TEI Olga Mora.
Hem assistit a una reunió virtual on s’ha explicat el calendari de les reunions:

Jornada de formació inicial dels EI i ED (22 de setembre del 2021)
Comunitat de centres Facilitats (21 d’octubre, 23 de febrer i 26 de maig)
Facilitació en centre (8 sessions amb l’Equip Impulsor + 1 amb ED + 1 amb EI i ED)
Visites entre centres (Presencials i Virtuals) (1r i 3r trimestres)
Tutoritzacions per part dels centres referents al centres PAcTE / ExC (10 gener 2022
- 1 abril 2022).

Tot seguit hem fet una activitat que consistia en fer una estructura amb 30 spaghettis i 10
núvols en 10 minuts.

L’activitat no ha estat fàcil i hem anat buscant diverses solucions. Hem provat fer-ho amb
base quadrangular i amb base triangular però no ens s’ha acabat d’aguantar.

Mentre anaven fent ens anaven fent preguntes per anar reflexionant:
- Com heu treballat com a equip en la solució d’aquest repte?
- Qui ha pres les decisions?
- Com s’han generat els consensos?
- Qui ha parlat/callat més?
- Hem actuat com a “planificadors” o com a “prova/error”?
- I en el context real de treball de l’equip impulsor en el vostre centre, es generen

les mateixes dinàmiques i formes de treballar en equip que s’han generat en
aquesta activitat? Quines?

Finalment, s’ha obert un jamboard per abocar les reflexions de tots els grups impulsors de
Catalunya Central però a nosaltres no se’ns ha obert.



Per finalitzar, en Sito ha proposat que acabem totes les sessions amb una frase o reflexió
positiva per marxar amb un bon gust de boca i s’ha parlat que:

“Hem descobert que abans de treballar hem de parlar i consensuar i que tot i que encara
ens queda molt camí, estem fent passes cap endavant”.

“Ens hem adonat que hauriem d’experimentar i jugar abans de treballar”.

Tanquem la sessió amb la reflexió que som un grup molt valent i treballador i amb
la pregunta, sense resposta encara, de si podem traslladar a l’aula aquesta valentía
que hem i aquestes ganes de provar coses noves que hem manifestat avui.


