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GENERACIÓ DOCENTS
ITINERARI DE LA COMUNITAT D’APRENENTATGE

Però aquesta pràctica ha d’anar acompanyada, en 
paral·lel, d’una formació en coneixements i com-
petències que ampliï els seus efectes i potenciï el 
vostre desenvolupament professional, a més d’un 
seguiment personalitzat per part de professionals de 
reconeguda trajectòria i d’un Itinerari d’aprenentat-
ge que hem dissenyat a mida del programa, que al 
costat de les sessions formatives, configura aquesta 
segona fase del Campus virtual.
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El coneixement pràctic que podeu aprendre els fu-
turs docents a l’escola rural, i que «Generació do-
cents» propícia, us permetrà durant aquests 4 me-
sos d’estada iniciar el vostre futur professional amb 
més confiança i compromís social. L’escola rural és 
un bon espai per aprendre amb la pràctica i de la 
pràctica aspectes clau de la professió.

1. Generant Comunitat

2. Preparant el viatge

3. Aterratge a la escola

4. Història docent del meu tutor/a rural

5. Observació de l’aula

6. Retrats de família

8. Identificació de reptes

9. Dissenyant solucions

10. Projecte en marxa

11. Avaluació amb la
comunitat educativa

12. Recollint aprenentatges

13. Enfocant el nostre estudi

14. Avanç del nostre estudi

15. Cap a nous reptes
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TROBADA VIRTUAL

3 de desembre de 2020
16:00h – 17:00h

TROBADA VIRTUAL
7 de gener de 2021

16:00h – 17:00h

TROBADA VIRTUAL
1 d’abril de 2021
16:00h – 17:00h

TROBADA VIRTUAL
3 de juny de 2021

16:00h – 17:00h

TROBADA FINAL
Juny 2021

TROBADA VIRTUAL
6 de maig de 2021
16:00h – 17:00h

TROBADA VIRTUAL
4 de març de 2021
16:00h – 17:00h

TROBADA VIRTUAL
4 de febrer de 2020
16:00h – 17:00h

7. Diàleg amb empreses
del territori
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Dijous 28 i Divendres 29

  9.00 Public Speaking: La classe de la teva vida - A
10.00 càrrec d’Antonella Broglia, formadora en public 

speaking, actriu i speechwriter.

Aquest taller té l’objectiu d’ensenyar algunes claus 
essencials d’un bon discurs, des del més impor-
tant, el contingut, fins a la seva presentació públi-
ca. Antonella Broglia és una de les principals am-
baixadores TED a Europa i ambaixadora d’Ashoka 
per a Espanya. La seva particular metodologia de 
treball proposa 5 sessions amb els participants en 
les quals cadascun prepararà un breu discurs que 
després presentarà a classe. En equip, aprendrem 
analitzant críticament els treballs de companys i 
companyes i crearem una petita caixa d’eines que 
podrà servir per elaborar discursos futurs.

GENER 2021

Dijous 7

16.00 Trobada de la Comunitat Virtual d’Aprenentat-
17.00 ge a càrrec de la Fundació Itinerarium.

Itinerari d’aprenentatge: Desenvolupament dels 
punts 3 i 4.

3. Aterratge a l’escola: Geolocalitzem la nostra 
escola i, com a exploradors/es d’un territo-
ri desconegut, descrivim les nostres primeres 
impressions sobre el centre, el municipi, el pai-
satge...

4. Història docent del meu tutor/a rural: Re-
collim en text, podcast o vídeo la història de 
vida docent del tutor/a rural que ens hagi estat 
assignat. És un moment de generació de vincle, 
però també de reflexió sobre la trajectòria i les 
competències d’un docent en l’àmbit rural.
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Dijous 11

16.00 Taller de Ràdio III - A càrrec de Juan Hernán-
17.30 dez, director del CPR de Navalmoral de la Mata 

(Extremadura) i expert en ràdio escolar.

Descobreix com impacta el fet de tenir un bon 
equip humà a la ràdio. Com aprendre, a través 
dels jocs de rols, a desenvolupar la ment i la veu, 
la concentració i la locució.

Dimecres 17

16.00 Projectes amb Impacte - Sessió de seguiment
18.00 I - A càrrec d’Esteve López, coordinador de k9à-

rea d’emprenedoria. Fundació Trilema.

Sessió de seguiment i acompanyament del projec-
te a realitzar durant l’estada de pràctiques. Meto-
dologia, procés, temps, idees, metacognició.. 

Dijous 25

16.00 Taller de Ràdio IV - A càrrec de Juan Hernán-
17.30 dez, director del CPR de Navalmoral de la Mata 

(Extremadura) i expert en ràdio escolar.

Descobreix com editar àudios, les possibilitats d’ 
audacity i com realitzar un podcast.

FEBRER 2021

Dilluns 1, Dimarts 2 i Dimecres 3

  9.00 Public Speaking: La classe de la teva vida - A
10.00 càrrec d’Antonella Broglia, formadora en public 

speaking, actriu i speechwriter.

Dijous 4

16.00 Trobada de la Comunitat Virtual de aprenen-
17.00 tatge - A càrrec de Fundació Itinerarium.

Itinerari d’aprenentatge: Desenvolupament dels 
punts 5, 6 i 7.

5. Observació de l’aula: Farem d’antropòlegs/
es a l’aula. A través d’una pauta d’observació 
com el mètode Stallings. L’objectiu és entre-
nar la nostra mirada analítica per veure tots els 
factors i les dimensions que intervenen en la 
pràctica d’ensenyament-aprenentatge. Tot això, 
tenint en compte la singularitat de l’escola rural, 
de la qual podrem extreure molts aprenentatges 
per a altres contextos educatius.

6. Retrats de família: Seguim la nostra tasca 
d’antropòlegs/es i anem a visitar a dues famílies 
dels/les nostres alumnes/es. Coneixem la seva 
rutina, el seu entorn domèstic i els entrevistem. 
Com és el seu dia a dia? Quina percepció tenen 
de l’escola i de l’educació en general? Quin pa-
per tenen o els agradaria tenir a l’escola?

7. Diàleg amb empreses del territori: Identi-
fiquem a través dels actors amb els que hem 
interlocutat anteriorment, una o dues empreses 
referencials del lloc. Poden ser empreses que 
hagin col·laborat prèviament amb l’escola. En-
trevistem algun representant clau per conèixer la 
seva activitat: què aporten al territori, quin talent 
i capacitats estan buscant, la seva percepció 
sobre l’ activitat educativa i la seva predisposició 
a col·laborar, identificant aquells àmbits o focus 
d’ interès per l’empresa-escola.
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Dilluns 8

16.30 Design for Education I: “Fem equip amb un pro-
18.00 pòsit compartit “- A càrrec de l’equip d’Alwa.

Dimarts 9

16.30 Design for Education II: “Posem focus per
17.15 diagnosticar la nostra realitat”- A càrrec de 

l’equip d’Alwa.

Dimecres 10

16.30 Design for Education III: “Imaginem i elabo-
17.15 rem les propostes de canvi”- A càrrec de l’equip 

d’Alwa.

Dijous 11

16.30 Design for Education IV: “Contrastem les nos-
17.15 tres iniciatives”- A càrrec de l’equip d’Alwa.

Dilluns 15

16.30 Design for Education V: “Compartim els plan-
18.00 tejaments resultants per dur-los a terme”- A 

càrrec de l’equip d’Alwa.

Descripció de les sessions de l’equip Alwa:

Un taller pràctic i aplicat, basat en metodologies d’apre-
nentatge actiu, col·laboratiu i vivencial. A través de la 
metodologia del design thinking, els participants hauran 
d’afrontar una problemàtica actual en equips i generar 
iniciatives pel seu abordatge en un entorn d’escola rural. 
Durant tot el procés s’han de proporcionar diverses eines 
de suport i acompanyament de facilitadors/es, així com el 
desenvolupament de dinàmiques i mentories que perme-
tran avançar en treball autònom i autogestionat.

MARÇ 2021

Dijous 4

16.00 Trobada de la Comunitat Virtual d’aprenen-
17.00 tatge - A càrrec de Fundació Itinerarium.

Itinerari d’aprenentatge: Desenvolupament dels 
punts 8 i 9.

8. Identificat reptes: Ens proposem analitzar 
amb el nostre tutor/a rural què necessita el 
nostre alumnat. A partir del que identifiquem, 
fem una tasca de recollida d’informació i per-
cepcions per comprendre de forma profunda 
la necessitat o el repte del qual cal donar res-
posta. Ens recolzem en la metodologia de la 
Fundació Trilema.

9. Dissenyant solucions: A partir de l’escolta i 
la comprensió profunda dels reptes, dissenyem 
amb els nostres tutors/es (de l’escola i de la 
universitat) un projecte per realitzar en el centre 
durant el mes d’abril. Ens recolzem en la meto-
dologia de Fundació Trilema.

IMPORTANT: pensar en el procediment d’avaluació i en 
la possibilitat d’implicar empreses del territori.
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MAIG 2021

Dijous 6

16.00 Trobada de la Comunitat Virtual de aprenen-
17.00 tatge - A càrrec de Fundació Itinerarium.

Itinerari d’aprenentatge: Desenvolupament dels 
punts 12 i 13.

12. Recollint aprenentatges: Mitjançant pre-
guntes generadores i, fent un procés d’auto-
avaluació, revisem una a una les dimensions 
competencials. Compartim el nostre procés 
d’avaluació de forma creativa: gràfica, audi-
ovisual...

13. Enfocant el nostre estudi: Compartim a tra-
vés de “Visual Thinking” el nostre focus d’es-
tudi: objectiu, línies metodològiques i resultats 
previstos.

ABRIL 2021

Dijous 1

16.00 Trobada de la Comunitat Virtual de aprenen-
17.00 tatge - A càrrec de Fundació Itinerarium.

Itinerari d’aprenentatge: Desenvolupament dels 
punts 10 i 11.

10. Projecte en marxa: Relat audiovisual de la 
contribució. Procurem documentar de manera 
creativa les fases de el projecte.

11. Avaluació amb la comunitat educativa: A 
més d’aplicar les eines d’ avaluació que ens 
hàgim proposat (qüestionaris, resultats de l’ac-
tivitat ...), recollim en podcast o transcripció la 
percepció dels diferents actors implicats (do-
cents, alumnat, famílies, veïns...).

Dijous 8

16.00 Projectes amb Impacte - Sessió de seguiment
18.00 II - A càrrec d’Esteve López, coordinador àrea 

d’emprenedoria. Fundació Trilema.

Sessió de seguiment i acompanyament del projec-
te a realitzar durant l’estada de pràctiques. Meto-
dologia, procés, temps, idees, metacognició.
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CONTACTE
972 41 02 48
edu@fpdgi.org

@FPdGi
#GeneracionDocentes

Web

www.generaciondocentes.org
www.fpdgi.org

JUNY 2021

Dijous 3

16.00 Trobada de la Comunitat Virtual d’aprenen-
17.00 tatge - A càrrec de la Fundació Itinerarium.

Itinerari d’aprenentatge: Desenvolupament dels 
punts 14 i 15.

14. Progressos del nostre estudi: Posem en 
comú consideracions, recursos, idees i resul-
tats del nostre estudi. També formulem pre-
guntes als companys de la comunitat.

15. Cap a nous reptes: Quins nous passos vo-
lem donar? Compartim a través del tauler les 
nostres projeccions de futur immediat. Coin-
cidim amb altres companys/es en interessos? 
Potser, podem avançar junts en diverses de 
les línies proposades.

Data per determinar

Trobada final de la Comunitat Virtual d’ Aprenentat-
ge – A càrrec de la Fundació Itinerarium.



PONENTS FORMACIÓ 
GENER – JUNY 2021

Antonella Broglia
Formadora en public speaking, actriu i speechwriter. 
Ambaixadora Ashoka i TED

Llicenciada en Dret, encara que no ha exercit d’advocada 
ni un sol dia, el nom d’aquesta italiana resident a Espanya 
està associat a una trajectòria intensa en el món del màr-
queting, la publicitat, la televisió i els esdeveniments. Co-
ach, actriu, presentadora i formadora en public speaking, 
Antonella és promotora de l’emprenedoria social i cultural 
i ambaixadora d’Ashoka i de les conferències TED.

Juan Hernández
Director del CPR de Navalmoral de la Mata 
(Extremadura) i expert en ràdio escolar

Va estudiar Educació General Bàsica a la Universitat de 
Salamanca. Compta amb una àmplia trajectòria profes-
sional en col·legis rurals d’Educació Infantil i Primària a 
Extremadura, on ha defensat i practicat un model d’escola 
i d’educació inclusiva.

Especialitzat en la Gestió d’Equips Directius, ha promogut 
i coordinat diversos congressos, ressaltant la IV Jornada 
d’Escola rural d’Extremadura, i col·labora activament amb 
mitjans de comunicació en el desenvolupament de secci-
ons educatives per a la comunitat escolar.
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Ferm defensor i apassionat de l’escola rural, el 2016 es 
va incorporar a l’equip de direcció del CPR Navalmoral 
de la Mata on ha posat en marxa el projecte “Gent petita 
canviant el món”.

Esteve López
Coordinador de l’àrea d’emprenedoria de la Fundació 
Trilema

Coach educatiu per AECOPE. Format per membres 
del Projecte Zero de Harvard i del Col·legi Montserrat 
de Barcelona en diversos àmbits de l’aprenentatge. Ha 
complementat la seva formació amb workshops i cursos 
impartits per D. Perkins, Roger i David Johnson, James 
Nottingham, Lane Clark, Ewan McIntosh i Guy Claxton; ha 
observat pràctiques educatives a Aalborg, Dinamarca i en 
diversos centres d’Espanya.

Actualment, realitza acompanyament de claustres i equips 
directius en els seus processos de creixement i treballa 
coordinant l’Àrea d’Emprenedoria de la Fundació Trilema, 
assessorant en la implantació de projectes en centres es-
colars de tot Espanya.
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Equip ALWA

Anna Renau 
Coordinadora de Programes d’Alwa

Amb més de deu anys d’experiència en el disseny, gestió, 
implementació i seguiment de projectes, ha desenvolu-
pat i participat en iniciatives de voluntariat, emprenedoria 
i innovació social amb focus en la educació i cooperació 
internacional. També ha exercit de professora i dinamitza-
dora en gran nombre tallers i campus. Actualment treballa 
a Alwa com a coordinadora pedagògica i lidera la iniciativa 
Make the Difference.

Lucía Valyi 
Gestora de projectes d’Alwa

Educadora amb experiència en diverses organitzacions 
de l’àmbit social i educatiu amb projectes centrats en 
l’educació emocional, acompanyament i lideratge, ca-
pital social, xarxes i col·lectius vulnerables. Actualment 
és professora associada a la Facultat d’Educació de la 
Universitat de Barcelona, treballa a Alwa com a project 
manager i lidera el programa ONlifeFEST.

Eduardo Elosegui 
Soci - Director d’Alwa

Educador social especialitzat en treball comunitari, me-
todologies participatives, emprenedoria social juvenil i 
polítiques locals de ciutadania. Amb més de deu anys 
d’experiència professional en l’àmbit municipal, des de 
2013 compagina el disseny de contextos d’emprenedoria 
des d’Alwa Emprenedoria Social -de la qual és soci funda-
dor- amb la docència a la Facultat d’Educació de la Uni-
versitat de Barcelona. També és consultor i col·laborador 
de diverses organitzacions públiques, privades i socials.
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Narcís Vives 
President i fundador de la Fundació Itinerarium. 
Llicenciat en Filologia catalana i Ciències Econòmiques. 
Emprenedor d’Ashoka

Expert en el disseny d’entorns d’aprenentatge amb el su-
port de les TIC i en la creació de xarxes educatives tant a 
nivell local com internacional.

En l’actualitat és director d’Itinerarium, i president de Fun-
dació Itinerarium. Amb una àmplia experiència en xarxes 
telemàtiques és Membre fundador (1991) i director (del 
centre a Espanya 1991-1997) de la xarxa telemàtica edu-
cativa internacional iEARN (International Education and 
Resource Network) (1991).

El 2008 és reconegut com a emprenedor social per la 
Fundació Ashoka per la seva contribució al projecte Atles 
de la Diversitat.

Pau Vives 
Director Fundació Itinerarium

Enginyer Tècnic en Telecomunicacions a la UPC. Màster 
en Direcció de Projectes a La Salle. Director d’ Itinerarium 
i director de projectes a la Fundació Itinerarium.

Formador de formadors a l’ICE de la UAB. Director del 
projecte d’aprenentatge basat en la localització Eduloc 
seleccionat a la UNESCO Mobile Learning Week 2014 a 
París. Coordinador del projecte Mobile History Map amb 
el Departament d’Ensenyament i GSMA. Coordinador del 
projecte BNEscolar, el portal educatiu de la Biblioteca Na-
cional d’Espanya.

Apassionat per l’aplicació de la tecnologia en els proces-
sos d’aprenentatge amb metodologies actives, la geolo-
calizació i la realitat augmentada.

Equip Fundació Itinerarum

Gelu Morales 
Formadora del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat Catalunya i professora de la Universitat 
Oberta de Catalunya

Especialitzada en l’assessorament a centres educatius en 
metodologies actives i integració de les TIC. Formadora 
de Departament d’Ensenyament de la Generalitat Catalu-
nya dinamitzant projectes col·laboratius, ha estat també 
professora a la Universitat de la Rioja i la Universitat Co-
millas, tutoritzant cursos presencials i online.

Amb més de 15 anys d’experiència com a docent a l’ESO, 
actualment compagina la seva feina com a professora 
dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de 
la UOC, com a experta en disseny tecnopedagògic de-
senvolupant materials i itineraris formatius per formar a 
docents d’Educació Superior a l’Amèrica Llatina, amb el 
disseny i dinamització de cursos i materials de formació i 
projectes en Itinerarium.

Carmen Salcedo 
Directora de Recerca i Projectes Educatius de UpSocial

Doctorada en Antropologia Social i Cultural, des de 1992 
ha dissenyat i desenvolupat projectes educatius i socials a 
Espanya i Llatinoamèrica. S’ha especialitzat en la inclusió 
de col·lectius vulnerables, la innovació metodològica i la 
promoció cultural.


