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Convidem a mestres, professorat, educadors i educadores, 

familiars, estudiants, persones interessades a participar d’aquesta

Tertúlia Pedagògica Dialògica 

organitzada per l’Associació de Professorat Odissea

Democràcia és una paraula que sovint està present en els 

PEC’s, idearis educatius, etc. però sovint també és de les que 

menys temps ocupa en la reflexió sobre la coherència entre el 

que diem i la nostra pràctica educativa. Pot ser, ens cal tornar a 

llegir a Dewey per reflexionar sobre si el que considerem escola 

democràtica avui està lluny o a prop de les idees de qui va ser 

un dels impulsors d’un concepte ampli de democràcia a l’escola 

i del que encara ens queda molt per fer i impulsar. 

Democràcia i escola és un clàssic de lectura obligatòria per a 

qualsevol docent, i com a tal, interessant i ple de propostes 

vàlides encara avui i que ens poden donar moltes claus per 

seguir treballant amb la rigurositat i il·lusió que necessita



AssociaciAssociaciAssociaciAssociacióóóó de de de de 

professorat professorat professorat professorat 

Odissea Odissea Odissea Odissea 

Agrairíem confirmació de la inscripció a:

odissea.educacio@gmail.com

Indicant:

1.- Nom i cognoms

2.- Telèfon de contacte

3.- Vinculació en l’àmbit social i educatiu:

Docent d’EI,EP,ES,BAT,FP,FPA, pares, 

mares, familiars, estudiant universitari, 

professional vinculat en l’àmbit de 

l’educació, persona interessada, etc.

4.- En el cas d’utilitzar l’espai infantil, 

indicar quants nens i nenes i les seves 

edats. 

Data límit d’inscripció: 15/06/2011

L’associació està integrada per professorat de diferents nivells d’ensenyaments no 

universitaris que ens reunim periòdicament per dialogar entorn a pràctiques educatives i 

temes relacionats que ens puguin ajudar a aconseguir l’èxit educatiu dels nens i nenes, nois i 

noies, alhora que aprofundim en el debat per una educació més democràtica i de qualitat. 

11:00 - Presentació

11:15 - Tertúlia Pedagògica: 

I part: Capítols 1 - 4

12:45 - Descans

13:00 - Tertúlia Pedagògica Dialògica:

II Part: Capítols 5 - 10

14:30 - Dinar 

16:00 - Taller: Com accedir a les bases de 

dades científiques internacionals 

17:30 - Acomiadament 

• Cal que cadascú es porti el dinar.

• Hi haurà un espai infantil, amb jocs i 
material en el que els familiars, de forma 
rotativa, podem anar tenint cura dels nens i 
nenes que assisteixin a la jornada. 

• Si a algú li cal informació de com arribar-hi 

que ens ho faci saber.

LLOC: Escola Mare de Déu del Roser

Avda. Alforja , s/n – Riudecols (Baix Camp)  
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Com hem fet l’elecció del llibre?

Recollint les propostes de tothom qui ha volgut 
proposar un llibre. Finalment el que ha estat més votat 
ha estat:

Escuela y democracia de John Dewey

http://odisseaeducacio.wordpress.com

Per conèixer la metodologia que utilitzem a la Tertúlia Pedagògica 

Dialògica consulteu el blog de l’Associació de professorat Odissea


