JORNADES ESCOLA RURAL: PLANTEM LA LLAVOR
Plantem la Llavor és un projecte impulsat per la FaPaC per tal de fomentar la participació de la
comunitat educativa a les zones rurals. Es tracta d’unes jornades dirigides a tota la comunitat
educativa durant les quals, a través de dinàmiques participatives, es farà una diagnosi de
l’estat de l’educació a les zones rurals per detectar-ne les necessitats i potencialitats.
Presentació
Aquest projecte té per objectiu la dinamització del territori i el foment de la participació en
les zones rurals. Des de la FaPaC fa anys que treballem amb la realitat de l’Escola Rural per tal
de conèixer i mostrar les seves particularitats i, a partir d’aquestes, donar una resposta
dinàmica a les realitats de cada territori. Mitjançant la creació d’espais de debat i xarxa, es
fomenta l’interès i el compromís en les realitats rurals.
Un dels objectius del curs 2019-2020 és la realització de Jornades sobre l’Escola Rural en
les que es vol fer partícip als diversos actors educatius de cada territori. Aquest any es treballarà,
concretament, en els territoris de Terres de l’Ebre i Lleida.
Descripció de la Jornada
La jornada està dissenyada per dur-se a terme durant un matí i té com objectiu esdevenir un
punt de trobada per a les famílies i els diferents agents vinculats al món educatiu en
l’entorn rural. Volem reflexionar conjuntament per conèixer en quin estat es troba actualment
l’escola rural a Catalunya i posar en marxa un espai de referència i treball.
El format plantejat vol implicar no només a les famílies de les escoles rurals sinó també a
equips docents i agents del territori vinculats a la comunitat educativa i l’escola rural que
puguin aportar, des del seu àmbit d’implicació i participació, una mirada més a aquesta
radiografia inicial que volem fer.
Volem recollir i compartir bones pràctiques i iniciatives que actualment s’estan duent a terme,
així com detectar les principals dificultats existents a partir dels diferents actors implicats a
cada comunitat educativa.
Ens agradaria que d’aquesta jornada, a partir de les conclusions que puguem extreure, permeti
esdevenir una mirada compartida i el principi d’un treball coordinat i en xarxa de cara a
afrontar els futurs reptes i oportunitats en matèria d’educació rural a Catalunya. És per això que
creiem molt interessant la vostra participació.

A qui va dirigit aquest projecte?
Les jornades van dirigides a diversos agents de la comunitat educativa:
-AMPA/AFA i famílies de centres educatius en zones d’àmbit rural
-Equips docents
-Administració local de l’àrea d’educació
-Agents socials vinculats a l’entorn educatiu
-Altres agents que, per la seva trajectòria o el seu àmbit de treball puguin enriquir la reflexió
conjunta

