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L’Escola d’Estiu 2008
M. Antònia Marroig
membre del col·lectiu ESCOLA D'ESTIU

El passat mes d’agost va tenir lloc
l’Escola d’Estiu per a mestres i professors que com cada any organitzen
el Col.lectiu Escola d’Estiu de Mallorca, un grup de docents moguts per
les inquietuds i ganes de trobar nous
reptes i de millorar la seva tasca a les
escoles. Aquest any l’edició s’ha celebrat de manera especial ja que era
el seu 40è aniversari i ha tingut lloc a
l’IES Antonia Maura, comptant amb la
col·laboració del Consorci Riba.
Com cada any es realitzaren diferents
cursos de formació, des dels cursos
tradicionals relacionats amb els jocs,
danses i manualitats fins a cursos novedosos relacionats amb la informàtica, l’atenció a la diversitat, l’anglès o la
risoteràpia. Tots els cursos tengueren
molt bona acollida i participació.
Per altra banda, a més dels cursos
de formació, es va crear un espai de
reflexió, opinió i debat a través d’una
sèrie de taules rodones i conferències que es realitzaren al llarg de la
setmana. En aquestes taules rodones
i conferències es tractaren diferents
temes i hi participaren persones que
provenien de diferents àmbits educatius i socials, tots ells relacionats
d’alguna manera amb l’educació, tant
la formal com la no formal.
Així, a la primera jornada es va
comptar amb la presencia de Joan
Domenech (director de l’escola Fructuós Gelabert de Barcelona) que ens
va explicar com es pot desenvolupar
un ensenyament renovador i adaptada a la realitat, explicant el projecte
educatiu del seu centre.
En la segona jornada es va plantejar
una qüestió molt important en el món
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Després d'"encendre" les 40 espelmes d'aniversari

en què vivim: quina escola volem?
Hi participaren diferents membres
polítics, del món universitari, de la
federació de pares i mares i representats de les escoles. Aquesta
taula rodona va servir perquè diferents persones que treballen dins el
món educatiu en àmbits diferents
poguessin explicar la seva feina i
els projectes que es duen endavant.
El tercer dia es va donar una visió
de la relació educació- societat i
la importància d’anar totalment lligades, hi participaren un membre
de Metges del Món, del GREC i de
Can Gazà donant una visió del que
ells treballen dins les seves associacions.
El dijous va ser hora de parlar
d’escola i llengua, parlant de la
realitat que es viu dins les aules
en relació a la nostra llengua,
en aquesta taula rodona hi in-

tervingueren, el cap de servei
d’Immersió Lingüística, un representant de l’Obra cultural Balear i
una mare immigrant, cada un va
poder donar la seva pròpia visió de
la qüestió plantejada i donar possibles propostes del tractament a
seguir a les aules.
A la darrera trobada es va parlar
de la feina feta al llarg de tota la
setmana, de les impressions, sensacions, emocions… que havien
viscut tots els participants i també
es varen recollir totes les propostes
per a la propera edició.
A partir de les diverses conferències i taules rodones es varen
treure algunes conclusions i sorgiren nous dubtes i qüestions per a
tractar en noves edicions.

