
ELS PAPERS BLAUS 

Sessió 4 

  



 
 

Sòcies i socis 

 

 

A. Que les escoles també es puguin associar. Escola associada. “Soc” escola Rosa Sensat” 

B. És imprescindible tenir més socis per a mantenir viva l’entitat 

C. Nous perfils de soci. Focalitzar-se en el professorat jove  

D. Baixar preus per a joves 

  



Local

 

 

A. Convertir-lo en un hotel d’entitats educatives. Hub educatiu. 

B. Amb co-gestió conjunta 

C. Obert al barri 

D. Amb impacte social al territori (biblioteca infantil per a famílies) 

E. Amb bar/cafeteria portada per una empresa d’inserció social 

  



Formació 

 

 

A. Que tingui un tret diferencial 

B. Ha de derivar de la tasca que fan els grups de treball 

C. Difícilment podrem competir amb el mercat 

D. Cal focalitzar-se i prioritzar la formació en centre 

E. Es pot compartir una mateixa formació entre centres semblants 

F. Deslocalitzada 

G. Fer incidència en la formació inicial o en la fase d’acollida  



Grups de treball 

 
 

A. Han de produir articles, formació, formació de formadors… 

B. Treballar a partir d’encàrrecs concrets i amb rendició de comptes 

C. Deslocalitzats 

D. Les etapes educatives han de ser transversals en tots el GT 

E. Amb presència de grups de recerca universitaris 

F. Han de ser la columna vertebral de l’associació 
 

  



 

Biblioteca 

 

 

A. Tancar-la 

B. Mantenir-la 

C. Posar-la en xarxa/cedir-la amb biblioteques de la Diputació 

D. Reorientar-la i transformar-la 

E. Potenciar la col·laboració i suport a les biblioteques escolars dels                              

centres 
 

 

  



Escola d’estiu 

 

 

A. Coorganitzada amb les escoles 

B. Format jornades 

C. Descentralitzada 

D. Millor la 2a setmana de juliol (la 1a s’ha de blindar pel treball intern dels claustres) en 

format jornada 

E. Ha de ser un espai de debats de fons, de pensament. Model Bienal del Pensament 

F. Organitzada per les escoles o les xarxes escolars i educatives de les zones 

G. Escoles d’estiu de diferents entitats en un mateix local i poder compartir recursos i 

trobades 

 

 

  



Publicacions 

 

 

A.  Més que una editorial pròpia seria interessant fer aliances per a publicar amb altres 

editorials amb més capacitat d’incidència i difusió 

B.  Passar les revistes al format digital 

C.  Analitzar a fons la viabilitat i pertinença de les revistes Perspectiva i Infància. Fer el 

seguiment (impacte) 

D. Publicar només temes estratègics per a la divulgació o incidència política 

E. Publicar només un gran monogràfic l’any (o dos) sobre un tema de rellevància actual 

F. Publicar el recull dels materials elaborats pels grups de treball 

 

 

 

 

  



Nous actius 

 

 

a. Oferir serveis de suport logístic a grups de mestres que volen fer coses (tipus edcamps) 

b. Esdevenir un col·legi professional docent 

c. Acollir, detectar i donar suport a col·lectius de professionals inquiets que estan intentant 

fer una escola diferent pel s. XXI 

d. Fer-se càrrec del màster de professorat 

e. Ser un HUB educatiu 

f. Aliances amb altres col·lectius i professionals educatius 


