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III JORNADES D’APRENENTATGE COOPERATIU DE 
CATALUNYA: COMPARTIM L’EXPERIÈNCIA 
Salt, 4 i 5 de juliol de 2016 
 
 
 
 
 
 

Benvolguts i benvolgudes companys i companyes que implementeu el Programa 
CA/AC (“Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar”) a les vostres aules. 
En aquesta primera circular hi trobareu les primeres informacions sobre les III 
Jornades d’Aprenentatge Cooperatiu de Catalunya (dies, lloc de celebració, blocs 
temàtics, condicions de participació...). Més endavant, en successives circulars 
que anirem publicant des del lloc web del Programa CA/AC (www.cife-ei-
caac.com) anireu rebent més informacions. 

 
Coordinadora Xarxa Khelidon Catalunya  

 
 
 
Aquestes III Jornades sobre Aprenentatge Cooperatiu a Catalunya estan 
organitzades pel Grup del CIFE de la UVic sobre Inclusió, Cooperació entre alumnes i 
Col·laboració entre professors, en col·laboració amb Ajuntament de Salt , 
Casa de Cultura Bernardes, Col·legi Pompeu Fabra de Salt i el 
CRP  Gironès. 
 
 
Les III Jornades sobre Aprenentatge Cooperatiu a Catalunya es celebraran a Salt, 
al Col·legi Pompeu Fabra i a l'Aula Magna de la Casa de Cultura  "les Bernades". Es 
faran els dies 4 de juliol, al matí i a la tarda, i 5 de juliol, al matí.  

PRIMERA CIRCULAR –  MARÇ DE 2016 

Organització de les II Jornades 

Dies i lloc 
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El programa general de les III Jornades sobre Aprenentatge Cooperatiu i Educació 
Inclusiva a Catalunya serà, per tant, el següent: 

 
 
 
 
 
L’experiència sobre la pròpia pràctica serà el punt de partida dels debats que durem a 
terme i les conclusions a les que arribarem s’encaminaran també cap a la millora 
d’aquesta pràctica. 
 
Aquestes III Jornades sobre Aprenentatge Cooperatiu a Catalunya giraran a 
l’entorn de tres blocs temàtics: 

Primer bloc: Intercanvi d’Experiències CAAC per Etapes 
Els participants ens distribuirem en espais diferents segons l’etapa on treballem i farem 
un intercanvi d’experiències (educació infantil, educació primària, educació secundària 
obligatòria, batxillerat, cicles formatius, universitat o altres).  
I en la segona part del matí –després del descans i del piscolabis- ens retrobarem tots 
junts per debatre sobre el que haurem tractat i arribar a algunes conclusions per 
continuar treballant i anar avançant. 

Dia 4 de juliol de 2016 

9 – 9’30 h Arribada i lliurament de materials 

9’30 – 10 h Presentació de les Jornades 

10 – 11:30 h Primer bloc: Intercanvi d’Experiències CAAC per Etapes 

11:30 – 12  h Descans i “piscolabis de la terra” 

12 – 13’15 h Debat i conclusions sobre el primer bloc temàtic 

 (Pausa per dinar) 

15’30 – 17’30 h Segon bloc: Tallers Àmbits A i B 

17’30 – 18 h Descans i “piscolabis de la terra” 

18 – 19 h Tercer bloc: Presentació de les línies de recerca sobre Aprenentatge 
Cooperatiu 

Dia 5 de juliol de 2016 

9 – 11 h Quart bloc: Tallers Pla de l’equip i Pla de Generalització 

11 – 11’30 h Descans i “psicolabis de la terra” 

11’30 – 12’30 h Cinquè bloc: Xarxa Khelidôn de centres per a l’aprenentatge 
cooperatiu 

12’30 – 13’30 h Cloenda de les Jornades 

Blocs temàtics 

Programa 
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Segon bloc: Tallers Àmbits A i B 
Plantejarem una nova forma de fomentar el debat i la participació per poder avançar. 
Tenim previst platejar dos blocs en format “taller”.  
Els tallers tenen l’objectiu de discutir, aprofundir i avançar sobre aspectes molt 
concrets i específics. També ha de servir per plantejar dubtes no resolts.  
En aquest bloc aprofundirem sobre els Àmbits A i B.  
Es presentaran dues experiències sobre aspectes nous vinculats a l’aprenentatge 
cooperatiu, adaptacions, desenvolupament i es posen al servei de la discussió de la 
comunitat.  
Als tallers es fomentarà la participació activa de tots els presents a través d’estructures 
cooperatives. 

Tercer bloc: Presentació de les línies de recerca sobre Aprenentatge 
Cooperatiu 
Presentació breu de les línies de recerca sobre aprenentatge cooperatiu que s’estan 
duent a terme actualment. 

Quart bloc: Tallers Pla de l’equip i Pla de Generalització 
En el mateix format de taller que en el segon bloc, ens distribuirem per tractar dues 
qüestions relacionades amb la implementació del Programa CA/AC: el Pla de l’equip i 
el Pla de Generalització. 

Cinquè bloc: Xarxa Khelidôn de centres per a l’aprenentatge 
cooperatiu 
Explicació dels processos a seguir per tal d’adherir-se a la Xarxa Khelidon de centres. 
 
 
 
 
Organitzar aquestes III Jornades sobre Aprenentatge Cooperatiu a Catalunya 
comporta unes despeses que haurem d’assumir entre tots els participants. El cost de 
l’organització (lloguer dels espais, materials, difusió, certificacions...) suposa que la 
matrícula serà de 10 euros. 
Més endavant ja us informarem del que haureu de fer per inscriure-us a les III 
Jornades sobre Aprenentatge Cooperatiu a Catalunya. Tots els participants rebreu 
una certificació. 
De tot el que hem dit ja se’n desprèn que aquestes Jornades estan obertes a tots els 
docents (mestres, professors) que us heu format en el Programa CA/AC i l’esteu 
aplicant a les vostres classes, en alguna de les tres etapes del procés (introducció, 
generalització, consolidació). També hi podreu participar els assessors i les 
assessores dels serveis educatius que coordineu i participeu en aquests processos de 
formació/assessorament en els centres de la vostra zona. 
 
Modalitats de participació 
Com ja sabeu a les Jornades la participació ha de ser activa, en el sentit de no venir 
únicament a escoltar què fan la resta de companys i companyes, sinó que hem 
d’aportar alguna experiència d’allò que fem nosaltres a les nostres aules i centres.  

Inscripcions, certificacions i condicions de participació 
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En aquest sentit es preveu que les presentacions es puguin fer de com a màxim de 4 
persones i tindran una durada de 15 minuts. 
Per tant s’identifiquen dues formes de participació: 

a. Presentació d’alguna experiència pròpia o del vostre centre en relació a 
cadascuna de les etapes educatives (Primer Bloc).  

b. Presentació d’alguna proposta d’adaptació CAAC o ampliació d’alguna 
dinàmica, estructura, pla de l’equip, pla de generalització (Segon i quart bloc).  

Més endavant ja rebreu informacions més precises sobre com participar en aquestes 
III Jornades.  
Les inscripcions da les III Jornades van del 2 de maig al 3 de juny, i és a l’hora de fer 
la inscripció en la que haureu de comunicar la vostra proposta de participació. 
Mentrestant, però, aneu-hi pensant: 
 

• Què és el que més em “funciona”, de l’aprenentatge cooperatiu, i que 
podria interessar a altres persones? 

• Què és el que no m’acaba d’anar prou bé, em preocupa, i que podria 
compartir amb els altres assistents? 

 
 
 

 
 


