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PROJECTE 
APRENDRE A APRENDRE. 
DE LA UNIVERSITAT 
A LES AULES DE PRIMÀRIA

Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació 
i de l’Esport

11 de desembre



Aprendre a aprendre és una de les competències bàsiques i transversals de l’educació obligatòria. Al-
guns documents de debat actual, com ara el promogut per l’Organització de les Nacions Unides per a 
l’Educació, la Ciència i la Cultura Repensar l’educació. Vers un bé comú mundial?, ho continuen emfasitzant.

Aprendre a aprendre esdevé, també, una competència imprescindible per als estudiants universitaris i, 
especialment, per als futurs mestres. Així, doncs, aquests l’han de tenir desenvolupada com a aprenents 
universitaris durant els seus estudis, però, a més a més, se’ls planteja el repte d’aprendre a ensenyar-la en 
la seva futura pràctica professional. 

Què entén el context universitari i el context escolar per aquesta competència? Com es treballa i s’ava-
lua l’esmentada competència en ambdós contextos? Quins són els reptes que es plantegen? Partim del 
supòsit que el diàleg entre universitat i escola és el que garanteix la millor pràctica en ambdós contextos 
formatius.
En aquesta jornada pretenem reflexionar sobre aquests interrogants a partir dels resultats obtinguts en el 
projecte La competència d’aprendre a aprendre. De la universitat a les aules de primària, finançat des del 
Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (ARMIF, 2014).

PRESENTACIÓ
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PROGRAMA
9.00h  Benvinguda i presentació de la Jornada

10.30h   Presentació del Projecte. Accions i 
    productes aconseguits

11.30h   Resultats del projecte

9.30h  Conferència

11.00h   Descans

Dr. Carles Monereo. Professor titular de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Coordinador del 
Seminari Interuniversitari en Estratègies d’Ense-
nyament i Aprenentatge (SINTE), reconegut com a 
grup de recerca consolidat per l’AGAUR.

Dr. Josep Gallifa. Degà de la Facultat de Psicologia,  
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.
Dra. Anna Maria de Montserrat. Vicedegana d’Edu-
cació i Relacions Internacionals de la Facultat de 
Psicologia,  Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna.
Dr. Miquel Martinez. Coordinador del projecte MIF.
Eva Liesa. Investigadora principal del Projecte 
Aprendre a aprendre.

Dra. Eva Liesa

11.30-11.50 “Concepcions i pràctiques 

a l’escola.” Dra. Marta Pardo 
11.50-12.10 “Concepcions i pràctiques 

a la universitat.” Dra. Paula Mayoral
12:10-12.30 L’avaluació de la competència. 

Dra. Maribel Cano
12:30-12.45 Torn obert de paraula
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PROGRAMA
12.45-    Taula rodona
13.45h 

13.45h   Cloenda

Coordina: Sr. Marc Casanova. Coordinador dels estu-

dis d’Educació Primària de la Facultat de Psicologia, 

Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

Participants:

Dra. Montserrat Alguacil: 

Professora Titular de la Universitat Ramon Llull. 

FPCEE Blanquerna. Àrea de Pedagogia.

Sr. Ignasi Oró: 

FPCEE Blanquerna. Àrea de Ciències.

Sra. Queca  Criach: 

FPCEE Blanquerna. Àrea de Pedagogia.

Sra. Paloma Llaquet: 

Subdirectora de l’escola Virolai Barcelona.

Sra. Elisenda Batrina. 

Cap d’estudis de l’Escola Montserrat de Rubí

Rosa Maria Barnadas. 

Cap d’estudis de l’Escola La Riera de Sant 

Pere de Ribes
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INSCRIPCIÓ
La inscripició és gratuïta. 
Per raons organitzatives cal formalitzar 
la inscripció abans del dia 7 de desembre 
en el següent enllaç

https://docs.google.com/a/blanquerna.url.edu/forms/d/1lgxHVNCtHLL2MGRZZy43Xj2g_0Z6pMwFgmvcXy0sG0I/viewform

