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Presentació 8a. edició



Programa 8a. edició 

Divendres, 1 d’octubre tarda:

• Conferència inaugural 
• (Re)pensem l’educació 
• Educació o ensenyament? Quan el nom fa a la cosa 
• Els models educatius a debat 
• Humanitzar l’educació 

Dissabte, 2 d’octubre matí:

• El repte de la transformació educativa al territori 
• L’educació més enllà de l’escola. Noves mirades i propostes des del Pirineu 
• El futur talent del Pirineu 
• Educació en valors 
• Educar amb màgia 
• Cloenda institucional 



Participació institucional 

Vam comptar amb la presència del Conseller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i la Secretària de Transformació educativa del Departament, entre 
d’altres autoritats destacades



Participació institucional 

Tals com la Ministra d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra i el 
President de la Diputació de Lleida



Participació institucional 

Com les autoritats locals, l’alcalde d’Esterri d’Àneu i el president del CCPS



Relació de blocs i ponències

Reflexions més destacades taula rodona/col·loqui:
- L’escola sempre ha estat urbana i masculina, això ha de canviar de manera urgent
- Contra l’individualisme, solidaritat, contra el classisme i el masclisme, acceptació de les diferències i 

combatre les desigualtats i contra la recerca de l’èxit ràpid i el capitalisme solidaritat i cooperació 
entre persones



Relació de blocs i ponències

Reflexions més destacades diàleg:
- No és possible ensenyar sense educar, ni educar sense ensenyar
- L’escola ha de ser transmissora de coneixements com alhora educadora
- Família i escola han d’anar de la mà en l’educació dels nens i nenes i han d’assumir amb 

responsabilitat el seu rol en el procés educatiu



Relació de blocs i ponències

Reflexions més destacades taula rodona/col·loqui:
- A Catalunya hi ha tants models com centres educatius: cal adaptar-se a la realitat i al context de 

cada escola
- Posar l’alumne al centre del seu aprenentatge i fomentar un context que permeti aquest creixement 

individual és la clau perquè cada nen i nena pugui descobrir els seus talents



Relació de blocs i ponències

Reflexions més destacades conferència:
- Sempre parlem d’educar els nens perquè siguin adults o líders del futur quan el que hem de fer és 

educar-los perquè siguin nens en el present
- Humanitzar l’educació significa entendre que formem part d’un tot i conjugar la individualitat amb el 

fet de ser éssers socials.



Relació de blocs i ponències

Reflexions més destacades taula rodona/col·loqui:
- Les escoles rurals requereixen més recursos humans, econòmics i tecnològics per poder oferir una 

educació de qualitat i poder ser competitius
- Els docents necessiten més espais de diàleg i temps per reflexionar, prendre decisions i marcar 

objectius comuns.



Relació de blocs i ponències

Anualment, les Jornades col·laboren
amb les escoles i instituts de l’Alt
Pirineu treballant projectes concrets
relacionats amb les temàtiques de
cada edició.



https://www.jornadesperalexcellencia.cat/talent/

A més a més, en aquesta edició s’ha creat l’apartat TALENT en la nostra plana web, donant
visibilitat a molts de tants projectes educatius que es duen a terme en les nostres comarques.



Relació de blocs i ponències



Relació de blocs i ponències

Reflexions més destacades taula rodona/col·loqui:
- La família, l’escola i l’entorn de l’infant han d’anar de la mà a l’hora de transmetre’ls uns valors 

essencials
- L’Única clau que ens pot salvar és l’empatia i aquesta només es pot aconseguir a través de 

l’educació



Relació de blocs i ponències

Reflexions més destacades ponència/espectacle:
- El mestre i el mag tenen el mateix repte: captar l’atenció del seu públic per poder transmetre’ls allò 

que els volen explicar
- La màgia és una eina molt valuosa per implicar els infants i joves en l’aprenentatge i fer-los 

protagonistes dels seu procés de creixement.



Actuació musical de tancament de la 8a. edició

Tancament de l’acte amb l’actuació musical del Cor de Rock d’Encamp



PROMOCIÓ ESDEVENIMENT I XARXES SOCIALS



PROMOCIÓ ESDEVENIMENT I XARXES SOCIALS



INDICADORS D’AUDIÈNCIA

130 persones 
presencials

604 persones

SEGUIMENT JORNADES

Úniques (*) 

1.324 persones
Nou mètode de mesura + restrictiu ( Nomes SmartTV )  (*) 



RESULTATS OBTINGUTS MITJANS

Presencialitat : 80PERSONES .

Streaming : 1000visualitzacions

TV : 3.000 espectadors



PUBLICACIONS MITJANS INFORMATIUS



PUBLICACIONS MITJANS INFORMATIUS



PUBLICACIONS MITJANS INFORMATIUS



PUBLICACIONS MITJANS INFORMATIUS



PUBLICACIONS MITJANS INFORMATIUS



PUBLICACIONS MITJANS INFORMATIUS



ORGANITZACIÓ I RRHH 

COMITÈ ORGANITZADOR (100% ALTRUISTA) 



Propòsit associació Jornades

¨L’educació és un art d’acollir l’existència, de donar –li forma un cop un altre i tornar
a imaginar el món” Marina Garcés

En la vuitena edició de les Jornades per a l’excel·lència, hem procurat fer una modesta aportació a
aquest afany de reimaginar el món des del nostre particular territori però amb la mirada posada en
el conjunt del nostre entorn. En un moment de canvis constants i vertiginosos com el que estem
vivint, i en el qual la incertesa forma part del nostre dia a dia, comptar amb les eines i recursos per
fer front a aquest escenari resulta essencial.

Per això, en aquesta vuitena edició de les Jornades, per segon any hem combinat el format
presencial amb l’emissió en streaming, hem pogut posar el focus en el present i el futur de
l’educació amb la voluntat de donar resposta a totes les preguntes que ens sorgeixen al voltant
d’aquesta qüestió. Quins valors hem de transmetre als infants i joves? Quines eines i coneixements
necessiten? Quin ha de ser el paper de les famílies i quin rol juguen els docents? Existeix un model
educatiu millor per als meus fills i filles?



Propòsit associació Jornades

Per respondre a totes aquestes qüestions vam comptar amb una trentena d’experts que ens han
ajudat a abocar llum sobre la realitat actual i també quins són els principals reptes que tenim al
davant. Integrar l’educació en valors, adaptar l’ensenyament a les necessitats i habilitats de cada
individu i el binomi família i escola vagin de la mà són algunes de les claus més destacades en
aquesta edició.

Jesús Montoliu i Fayàs 
President Associació 

Jornades per a l’excel·lència



Moltes gràcies per la seva 
col·laboració i fer possible el nostre 

projecte
C O M I T È  O R G A N I T Z A D O R


