
            

    FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA  
 
La Fundació educativa Cor de Maria organitza la 2a Jornada Pedagògica 
de les escoles Cor de Maria-Sant Josep. L’esdeveniment tindrà lloc el 

proper 29 de juny a l’escola Cor de Maria- Maria Reina d’Olot. 

Després de la bona acollida que aquesta Jornada tingué l’any passat en la 
seva primera edició a Barcelona, enguany repetim la fórmula i, amb el 

mateix propòsit,  “compartir per créixer” els més de tres-cents cinquanta 
mestres i professors/es de les escoles que agrupa la Fundació Educativa Cor 
de Maria ens retrobarem a l’escola d’Olot. 

Tota la Jornada girarà al voltant de l’intercanvi d’experiències i bones 

pràctiques que des de cada escola, des de cada indret on s’ubiquen els nou 
centres, poden ser elements, accions o reflexions que ens ajudin a millorar 

la nostra pràctica educativa. La diversitat de contextos i, alhora la 
coincidència d’objectius educatius, esdevenen el marc idoni per a repensar 
el dia a dia a les aules. 

Més de 30 tallers oferiran als professionals de les escoles una nova 
oportunitat d’intercanviar i conèixer allò que té un impacte positiu en els 
nostres alumnes i que, en compartir-ho, esdevé no sols facilitador i 

provable  -en tant que ja ha esdevingut exitós- sinó també susceptible de 
millora o enriquiment. 

Iniciat ja el camí vers un projecte educatiu comú, la Fundació Educativa al 

capdavant de les escoles Cor de Maria-Sant Josep, vol apoderar els 
educadors i educadores per aprendre els uns dels altres, perquè des de la 
il·lusió, el repte i la necessària implicació que requereix fer viu i transferible 

un projecte educatiu, participem tots d’aquesta nova primavera pedagògica 
que esmenta el pedagog Jaume Carbonell en els seus escrits i de la qual en 

volem ser actors i actrius de primera línia. Els infants i joves que omplen les 
nostres aules, no mereixen menys. 

A Olot, envoltats de més de 170 anys d’història i esguardats per volcans, 

les escoles Cor de Maria i Sant Josep convertirem un dia d’estiu en una 
Jornada de “primavera pedagògica”. Ens satisfarà molt veure’n els fruits. 
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