
Jornada educativa  

Qüestionar per Transformar 
6 d’octubre 

Plaça del Dipòsit (Lleida) de 18h a 23.59h. 

 

Qüestionar per transformar és una proposta educativa creada des de l’ EQUIP ICE EN 
GESTIONS CREATIVES. Un equip transversal on hi participem diferents 
professionals tant de l’àmbit educatiu com d’altres (antropologia, treball social i història 
de l’art) i de diferents etapes educatives: des de mestres d’infantil i primària a 
professores de la universitat i fins i tot estudiants del Grau d’Educació Infantil, amb el 
qual volem compartir les nostres inquietuds i intentar promoure la innovació educativa i 
les propostes que afavoreixen el canvi educatiu. 

Amb aquesta jornada formativa sobre el canvi educatiu amb diferents ponents i 
experiències educatives, pretenem oferir espais i situacions que ens permetin abordar 
aspectes relatius a les modificacions de les arquitectures de docència per donar resposta 
a la societat del s.XXI. Veure com estan estructurades o com s’articulen les 
competències, els continguts o les àrees de coneixement, per tal de poder transitar des 
del concepte de currículum tradicional al concepte d’ecosistema curricular, tot debatent, 
intercanviant, reflexionant i si és possible, concretant noves infraestructures educatives 
centrades en l’autogestió i la filosofia DIYWO (Do It Yourself With Others) que 
replantegin el propi sistema educatiu i així mirar d’incidir en els processos de producció 
del coneixement que condueixen a l’apoderament personal i professional. 

A partir de la reflexió i intercanvi d’experiències plantegem una jornada per visibilitzar 
aquesta necessitat de canviar la pràctica educativa que alhora ens porti a repensar les 
arquitectures de docència en les diferents etapes educatives per proposar, formalitzar i 
implementar canvis en els contextos reals. 

Ens troben davant del repte que representa promoure el pensament creatiu i vincular 
la formació de mestres amb la comunitat. Per això, considerem que és interessant 
compartir propostes que permetin la reflexió conjunta, el debat i l’intercanvi 
d’experiències entre els diferents professionals. A més, busquem crear una xarxa entre 
Universitat, centres educatius i altres entitats culturals i educatives de la comunitat, per 
tal de compartir i intercanviar experiències innovadores per anar promovent 
l’autoformació i la qualitat educativa, tant en l’àmbit formal com en l’informal. Amb 
aquestes jornades s’espera transmetre la importància de la creació artística en 
l’educació, la vinculació amb la comunitat i el territori i, per descomptat, generar la 
consciència necessària per afavorir la innovació educativa. 



 

Així, hem intentat concretar una jornada educativa de caire molt pràctic i dinàmic, amb 
un format basat en tres experiències–ambients d’aprenentatge vivencial, on es tindrà en 
compte la creació artística i la ciutat-comunitat com a context d’aprenentatge. Un 
programa pensat, definit i concretat de la següent manera: 

• 18.00-18.15. Inauguració oficial de les jornades.  

Presentació de les jornades. 

• 18.15-21.00. Distribució dels grups pels espais/tallers.  

Realització de les 3 experiències d’aprenentatge i distribuïm els diferents grups.  

 EXPERIÈNCIA 1. “UNA LLIÇÓ CAMINADA”. Presentada per Jordi 
Soldevila (historiador), Gemma Casal (antropòloga) i Eva Lega (gestora 
cultural). Amb ells realitzarem una lliçó caminada travessant els racons i indrets 
del Centre Històric de Lleida amb una mirada històrica del coneixement i la 
cultura a través del patrimoni arquitectònic tot explicant les conseqüències 
culturals de la Guerra de Successió, que alhora, permeten visualitzar que entre 
medieval i modernisme, Lleida no té rastre de cultura i tots els vestigis són 
militars. També ens endinsarem en els processos de gentrificació de les grans 
ciutats (dels quals Lleida no n’ha estat exempta) i acabarem a l’edifici de la 
Panera on ens explicaran des d’una vessant històrica i reivindicativa les 
transformacions d’aquest emblemàtic edifici del centre històric de Lleida. És una 
experiència per transitar per un context alfabetitzador on descobrir que l’espai 
públic, la ciutat i el territori són un espai educatiu més, i alhora potenciador de 
construcció de coneixement, i així reivindicar que en educació és bàsic conèixer 
el context on estem inserits. LLOC: Centre històric de Lleida 

 EXPERIÈNCIA 2. “L’APRENETATGE DE L’APRENENTATGE”. 
Presentada per David Martínez (col·lectiu artístic La Nave Va). En aquest 
taller explorarem diferents nivells d’una experiència i identificarem els diversos 
aprenentatges que pot generar la sessió en els seus participants. Què aprenc?; 
Quan aprenc?; Quins són els aprenentatges invisibles, flexibles o perennes?. 
Serà una sessió participativa basada en el joc dramàtic, on es combinaran 
activitats estructurades i desestructurades per tal d’obrir un espai dialògic des de 
l’acció i la paraula. LLOC: Dipòsit de l’Aigua.  

 EXPERIÈNCIA 3. “CREATIVITAT EN GRUP. DIRIGIDA, PAUTADA O 
ESPONTÀNIA?”. Presentada per Jeroni Martínez (artista creador The 
Color Lab). Consistirà en una dinàmica artística de creació conjunta on els 
participants, després de viure un procés compactat d'apoderament en diferents 
tècniques bàsiques d'expressió visual, recrearan una dinàmica artística de la que 
en seran alhora els espectadors,  els autors, i també la peça artística en sí 
mateixa. Serà un taller vivencial on es treballarà la llum, el color i les ombres a 



través d’una metodologia activa, vivencial i co-creativa que ens ofereix diverses 
eines i estratègies per treballar i per apoderar els i les mestres per crear sinèrgies 
creatives a l’aula. Alhora ens oferirà recursos per poder treballar aquestes 
tècniques creatives més enllà de l’educació formal. Experimentarem com podem 
activar i crear espais i contextos favorables per la creativitat, com conduir tot 
tipus de dinàmiques creatives o quins són els recursos tecnològics que tenim a 
l’abast per afavorir la fluïdesa en les sinèrgies creatives. LLOC: Antiga Església 
Sant Martí. 

• 21.00-21.15h.  Descans i retrobament.  

Ens tornarem a trobar tots els grups a la Plaça del Dipòsit.  

• 21.15-23.59h.  Sopar col·lectiu.  

El sopar serà un moment de gaudi però també un espai de debat, reflexió i conclusions 
de la jornada vivenciada. Un espai de síntesi i d’intercanvi d’experiències i vivències 
sobre les jornades per a que ens ajudin a debatre i reflexionar sobre la necessitat de 
canvi educatiu. Serà una manera diferent de presentar les conclusions i el tancament de 
la jornada, un moment per introduir el projecte Gestions Creatives i explicar el perquè 
d’unes jornades plantejades d’aquesta manera i intentar explorar la possibilitat de teixir 
xarxes amb la resta de participants per organitzar unes altres jornades sobre educació i 
sobretot per explorar la possibilitat de teixir una xarxa de professionals que apostin per 
noves mirades en l’educació que permetin, potenciïn i facilitin aquest canvi desitjat i 
com des de les escoles podem fer que aquesta xarxa col·labori en la formació de futurs 
professionals de l’educació. LLOC: Col·legi d’Arquitectes de Lleida. 

 

Per què aquesta proposta? 

Pensem en la pedagogia com una estratègia per a la millora social. Per tant, un projecte 
que fixa la mirada en la ciutat, la pràctica artística i la cultura contemporània s'ha d'obrir 
a la comunitat per permetre desconstruir tot allò estereotipat, convertint-se en una eina 
de canvi i de transformació personal i social que pugui fer possible, des de l'autogestió, 
l’emergència de persones més actives, crítiques i compromeses amb el món. Entenem 
que aquest compartir experiències educatives i transformadores ens pot aportar de 
manera recíproca reflexionar, repensar i actuar sobre les pròpies pràctiques, tant de la 
universitat com dels col·lectius implicats, per millorar la qualitat de vida dels 
professionals de l’educació i de la resta de la comunitat. Actualment des de diferents 
àmbits, inclosos l’educació, es demana un canvi dràstic en paradigmes, formes i 
metodologies. Volem oferir, doncs,  unes propostes on es puguin vivenciar experiències 
de procés d’aprenentatge que després la comunitat ho pugui transferir als seus llocs de 
treball i convivència. 

 



Què pretenem amb aquesta proposta?  

- Presentar diferents experiències creadores que ens permetin aportar noves 
propostes al nostres treball diari a les aules. 

- Difondre l’activitat de recerca i d’innovació educativa desenvolupada per agents 
externs, principalment personal artístic i docent del territori català. 

- Fer visible la vinculació que existeix entre la formació de mestres, l’entorn 
comunitari i la creació artística contemporània.  

- Contribuir en la millora de la pràctica docent tot desenvolupant noves propostes 
educatives i creatives. 

- Esdevenir un fòrum de debat i intercanvi sobre qüestions d’innovació i recerca 
educativa. 

 

Qui som? 

La jornada està  destinada a educadors/es i mestres d’escoles d’infantil, primària i 
secundària, estudiants de magisteri, educació social, pedagogia, etc., famílies, 
representants de l’administració, altres agents socials i la resta de la comunitat.  

El comitè organitzador d’aquesta jornada som un grup ICE reconegut per la Universitat 
de Lleida format per les següents persones:  

 

Pepa Valls, professora UDL i doctora en Psicopedagogia 

Agustí Liñan, professor UDL i mestre de primària  

Oriol Carrió, mestre de primària 

Gemma Forns,  professora UDL i mestra de primària 

Mireia Farràs, mestra de primària 

Javier López, antropòleg i treballador social 

Helena Ayuso, professora UDL, llicenciada en història de l’Art i responsable 
del servei educatiu del Centre d’Art La Panera 

Jordina Solsona, mestra d’infantil  

Miquel Mola, mestre de primària 

Tatiana Shadrina, mestra d’infantil 

Gemma Gòdia, mestra de primària 



Laura Rexach, mestra d’infantil  

Maria Lores, mestra d’infantil  

Esteve Junquè, estudiant d’Educació Infantil Gestions Creatives 

Cristina Subirana, estudiant d’Educació Infantil Gestions Creatives 

Laura Maza, mestra d’infantil  

 

Organitza: 

Ice UdL 

Gestions Creatives 

Fepts 

 

Col·labora:  

Diputació de Lleida 

Ajuntament de Lleida 

Centre d’art La Panera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


