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ESTADA D’APROFUNDIMENT  
 
L’equip de mestres del Camp d’Aprenentatge de Juneda ens adrecem a les escoles 
que ja heu realitzat, al llarg d’aquests anys, una o més estades amb nosaltres per 
presentar-vos la modalitat d’estada a la qual us proposem de participar el proper 
curs: estada d’APROFUNDIMENT.  
 

 Què significa “modalitat d’estada”?        
 

És l’enfocament que donem a la vostra visita, des del punt de vista del professorat, i 
sempre destinada a treure el màxim aprofitament educatiu de la col·laboració CdA - 
centre educatiu. La modalitat d’estada varia en funció del grau de coneixença que el 
centre educatiu i els mestres tenen del CdA i de la relació que s’ha establert entre 
ells durant els últims cursos.  
 
 Per què farem una modalitat d’estada d’APROFUNDIMENT?    

 
Com a centres educatius que ja coneixeu el CdA i ja l’heu visitat en altres ocasions, 
proposem una modalitat d’estada que pretén convertir aquesta experiència en una 
oportunitat perquè el CdA pugui participar en un projecte engegat pel centre 
educatiu, o viceversa. Així doncs, és necessari que l’equip de mestres treballeu amb 
la idea de que l’estada forma part d’una seqüència didàctica de la vostra 
programació anual, i per tant cal dotar-la d’uns objectius, continguts i competències. 
El treball que es farà al CdA ha d’anar lligat al treball que fareu a l’aula, per dotar 
l’estada de tot el sentit educatiu que mereix. 
Aquest treball es durà a terme en tres moments importants que es poden donar 
simultàniament: M1 d’inici i programació conjunta, M2 d’estada a Juneda i M3 
d’avaluació qualitativa i de resultats  
Aquest treball es coordina, es desenvolupa i, si s’escau, s’avalua conjuntament.   

 
 Què implica fer una estada d’APROFUNDIMENT?      

 
Un cop acceptada la vostra sol·licitud, caldrà començar a pensar l’encaix que 
l’estada tindrà en la vostra programació del curs vinent, en funció del calendari i 
les dates assignades. D’aquesta forma, podreu assistir a les trobades de coordinació 
del setembre amb una idea de la direcció que voleu que prengui l’estada al CdA, 
sempre en base al treball que iniciareu al centre.  
A partir d’aquest moment, engegarem el document de coordinació en línia (Google 
Drive), on hi recollirem tots els aspectes referents a l’estada: informació alumnes, 
quotes, explicació del vostre projecte, objectius d’aprenentatge, activitats prèvies…  
 
Més endavant i quan el document ja estigui omplert, des del CdA us oferim la 
possibilitat de desplaçar-nos al centre educatiu per reunir-nos i presentar-nos el 
vostre plantejament d’estada, evidenciar la feina feta fins aleshores i cercar 
millores. Al mateix temps, i si també creieu en la necessària implicació de l’alumnat 
en la preparació de l’estada, podem tenir un primer contacte amb ells a través d’una 
classe activa on ja es podrien realitzar algunes activitats prèvies. Un cop viscuda 
l’experiència de l’estada, el CdA s’ofereix a formar part de l’avaluació d’aquest 
projecte escolar juntament amb la resta de mestres del centre educatiu.  
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 Hi ha altres modalitats d’estada, a part de l’APROFUNDIMENT?    

 
Sí. A part de l’estada d’aprofundiment, també existeix l’estada de descoberta. En 
aquesta modalitat d’estada hi participen els centres que visiten el CdA per primer 
cop, i l’objectiu principal de l’estada és conèixer-nos. Aquestes estades s’ofereixen 
amb la finalitat de descobrir nous centres i nous mestres per valorar si la forma de 
treballar d’aquests centres coincideix a nivell metodològic amb la del CdA, i si 
d’aquesta col·laboració en pot acabar naixent una estada d’aprofundiment. Per tant, 
podríem dir que el CdA pretén conèixer escoles amb qui començar nous projectes 
educatius comuns. Com a tercera modalitat, oferim els projectes compartits. Són 
col·laboracions entre centre educatiu i CdA en tots els cicles de l’etapa escolar, amb 
caràcter anual i que han d’estar redactades i consensuades mitjançant trobades de 
coordinació, a finals de curs, entre l’equip directiu del centre educatiu i el l’equip 
de mestres del CdA.  


