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Activitats

Avui ha guiat la sessió la facilitadora Amanda Flamerich.
Hem començat presentant-nos i fent una dinàmica de cohesió de grup que consistia en
respondre 4 preguntes i esbrinar qui havia donat
cada resposta.

Les preguntes eren:
● Em considero una persona….

● En el meu temps lliure m’agrada…

● De gran vull ser…



● Per què vas escollir ser mestre...

En aquesta dinàmica descobrim aspectes que coneixem dels nostres companys/es, però
també aspectes que desconeixíem. Ens sorprenen algunes respostes i és que el dia a dia
ens atrapa i sovint, ens dificulta que ens coneixem com a persones (no tan sols com a
mestres). Trobem aspectes en comú i d’altres que ens diferencien.
Aquest tipus de dinàmiques ens ajuden a conèixer millor a l’altre.

“Trata de comprender antes de ser comprendido” (Stephen Covey)

Tot seguit veiem un video sobre treball en equip i comentem la importancia de ser un grup
compromès. Es parla de celebrar cada petit èxit, de treballar tots en una sola direcció, de
no deixar a ningú enrere…Es destaquen les paraules: confiança, estima, pertinença,
empatia i motivació.

A continuació vam fer un viatge amb dues de les preguntes claus d’aquest curs:

- Què espereu de la facilitació i del facilitador?

guia
que doni impuls
punt de vista expert
orientació, acompanyament, ajuda per trobar el full de ruta
ànims

- On espereu ser al final d’aquest viatge?

Claustre motivat
Alumne al centre de l’aprenentatge
Ser una escola dinàmica, amb millora continua

Sentir-me part de l’escola, que l’escola m’identifiqui



Va ser una bona activitat en que tothom va poder reflexionar sobre la tasca que farem al
llarg d’aquests tres anys.

És molt important tenir clar el calendari de trobades (8 sessions) i vam quedar en
aquestes:

8 de novembre

29 de novembre

17 de gener

14 de febrer

14 de març

4 d’abril

2 de maig

30 de maig

L’Amanda ens va explicar les fases de la formació PAcTE.



I vam finalitzar amb l’activitat: començar, parar, seguir.

Ens emportem deures per fer amb el claustre. Tenim un llistat amb 40 indicadors
que hem de pensar entre tots i posar el resultat en la plantilla del Laboratori de
Transformació Educativa.

Tanquem la sessió amb la reflexió que per qualsevol petit canvi que volguem fer hi
ha d’haver implicació per part de tots, que hem d’aconseguir transmetre al claustre



tota les dinàmiques que estem iniciant i que necessitem tenir un vot de confiança.

“Cal dedicar-hi hores, no farem prou amb lo just”- Dedicació, motivació i empenta
davant del repte que tenim com a escola.
“No és cosa d’un, cal que tots transmetem el mateix”- Importància del lideratge
distribuït.
“Cal experimentar”- No ens ha de fer por provar coses. Ho podem fer primer en una
escala petita i després ampliar el que veiem que funciona.
Cuidar-nos com  persones.
Tenir present quina funció de la “Carreta” fem.
Anirem concretant. Importància de la reflexió compartida. També trobar l’equilibri
entre les reflexions en gran grup i les decisions que cal prendre de manera més o
menys immediata.


