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Tinc el goig de fer-te arribar el convit de la XXª Jornada Pedagògica. Aquesta jornada vol ser 
un espai d’aprenentatge, de reflexió i d’intercanvi. Des de la perspectiva institucional, té un 
gran  valor  comprovar  com  cada  any,  aquesta  convocatòria  reuneix  a  un  nombre  molt 
important  de  persones  que  responen  a  aquesta  crida.  Interpretem  aquesta  resposta  tan 
nombrosa com un senyal de compromís amb la professió i de pertinença a l’Escola Pia. Una 
cosa i l’altra són molt valuoses per a la institució i per això vull deixar testimoni del nostre 
agraïment per aquestes dues raons.

La temàtica d’aquesta edició és particularment interessant i motivadora. Aborda una qüestió 
fonamental que és la transmissió de valors , coherent amb l’estil metodològic i amb el nostre 
tarannà de sempre, al nostre alumnat. Això comporta el propòsit de fomentar en infants i 
joves actituds (comportaments) coherents amb els valors que ens proposem transmetre. És 
clar que les actituds que han de ser objecte fonamental del nostre treball són les que emanen 
del document d’estil metodològic.

El títol d’aquesta jornada és un intent de sintetitzar la intencionalitat que hi ha en relació al 
treball de les actituds. Parlem de “Les actituds, un contingut d’aprenentatge”. Això vol dir que 
ens proposem que les actituds formin part del procés d’ensenyament aprenentatge que es 
produeix a l’escola. Per això han de ser tingudes en compte a l’hora de definir els objectius 
didàctics,  a  l’hora  de  dissenyar  les  activitats  d’ensenyament  i  aprenentatge  i  a  l’hora  de 
preparar les activitats d’avaluació. Amb això estem dient que  les actituds han de tenir un 
tractament sistemàtic a la nostra escola, tal com el té la matemàtica o la llengua. 

Aquest és un pas que ens ajuda a acostar-nos al model d’alumne que volem.

És molt valuosa per a tot el col·lectiu la teva presència a la Jornada. T’hi esperem.
    
Joan Vila – Secretari General

9'30-10 Arribada i acreditacions

10 Intervenció del Secretari General

Lliurament dels Premis Sant Josep de Calassanç

Intervenció del P. Provincial

10'30 Comunicacions 

11'30 Esmorzar

12
Actuació musical a càrrec dels alumnes de 
l'ensenyament musical de l'Escola Pia de Sabadell

12'10-13'15
Xerrada  a càrrec de:

Maria Rosa Buxarrais

13'30 Dinar

                                                                      <<<< convit

                                                                      <<<< horari

http://mbuxarrais.com/

