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Educar no és fàcil. No ho ha estat mai. 

Aprendre amb profunditat, tampoc. 

Jugar sempre a favor dels infants i dels joves, 

incondicionalment, no és gens senzill. 

Promoure el joc net i l’ajuda mútua,  

és tota una epopeia. 

I encomanar la capacitat de meravellar-se? 

 

 

 

 

La veritat, la bellesa i la bondat són valors 

que no cotitzen a la borsa. 

 

Per aquestes i altres raons ens cal caminar plegats. 

Amb aquest objectiu s’ofereix de nou 

el projecte LAB(Tred). 
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LAB(Tred) 

Un laboratori de transferència educativa. 

Una proposta de formació permanent entre iguals. 

Tothom sap de què va, oi? Aquesta serà la tercera edició. 

 

 

Escoles Bressol, Escoles i Instituts de tot tipus  

obren les seves aules per donar a conèixer  

alguna faceta d’èxit -consolidada o novella- de la seva tasca  

 a petits grups de mestres i professorat,  

en directe, durant algunes hores lectives. 

 

 

Què? Qui? Quan? Com? Per què? 

Observar, escoltar, conversar,  

conviure, reflexionar i difondre. 
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Innovar per innovar? 

Innovar no sempre és equivalent a millora qualitativa. 

La innovació pedagògica, des del compromís social,  

ha de respondre 

a les necessitats actuals i de futurs possibles  

dels infants i joves. 

 

Aprendre a saber, aprendre a fer,  

aprendre a ser i aprendre a conviure,  

són els quatre pilars fonamentals  

de l’educació per al segle XXI. 

 

Moltes innovacions actuals  

tenen el seu origen en temps passats. 

Mirant enrere amb humilitat 

podem aprendre bones lliçons.  
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El LAB(Tred)16 

va donar un cop d’ull 

a la renovació pedagògica 

dels darrers 100 anys. 
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El LAB(Tred)17 

va  connectar amb l’esperit renovador  

de l’Institut-Escola 

de la Generalitat republicana, 

amb un documental gairebé inèdit. 
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Tal i com ja s’ha fet saber als centres educatius 

aquesta tercera edició  

del Laboratori de Transferència Educativa 

es durà a terme entre  

els dies 16 d’abril i 18 de maig de 2018. 

 

Recordeu que fins al dia 6 de febrer 

podeu manifestar la vostra decisió d’esdevenir 

centre acollidor del LAB(Tred)18 

amb l’experiència que escolliu. 

Cal fer-ho saber a: 

am.alexandre.gali@gmail.com 

 

El llibret corresponent  

a l’edició del curs passat ja és a la impremta  

i les propostes de divulgació ciutadana  

de les activitats dels centres estan en marxa.                                         
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La Comissió Organitzadora 

Coordinació: Teresa Garcia Espada 

Més informació a: www.amgali.cat 

Terrassa, gener de 2018 


