
Objectius

3, 2, 1... Play!

El Guirigall Dividiu la classe en grups de treball formats per 
cinc o sis persones. Ara sí, endavant!

39

 • Analitzar el sistema educatiu vigent del qual 
formeu part per a millorar-lo amb tècniques 
d’aprenentatge innovadores.

 • Enfortir la relació entre alumnat i professorat i 
fomentar el treball en equip.

 • Promoure una forma de viatjar que es tra-
duïsca en amplitud de mires i creixement 
personal.

El petit príncep,
d’Antoine de Saint-Exupéry

Què vos ha paregut la meua aproximació a 
l’educació gràcies a El petit príncep? Aquesta 
obra d’Antoine de Saint-Exupéry destaca les 
virtuts que posseïm durant la infantesa i els pre-
judicis que adquirim en passar a l’edat adulta. 
La professora Anna Gascon (@amoraescena) 
planteja al programa que existeixen alternatives, 
tant dins com fora de les aules, perquè ens 
quedem amb la millor part d’aquestes etapes 
de la vida. M’agradaria que ho comprovàreu de 
primera mà! Trieu, per cada grup, algun pro-
fessor o professora del vostre col·legi o institut 
i pregunteu-li si accepta realitzar una sessió 
de treball amb vosaltres. Haureu de fer una 
llista de mesures que milloren l’actual sistema 
d’aprenentatge. En rebre una resposta afirma-
tiva, podeu començar a debatre i respondre les 
següents qüestions amb la seua col·laboració:

 • En primer lloc, estaria bé investigar quines 
parts del sistema educatiu han canviat i 
quines no durant els últims 20 anys.

 • Així mateix, analitzeu la vostra experiència. Per 
exemple: quines habilitats heu desenvolupat 

gràcies a l’escola, quines assignatures vos 
hauria agradat tindre...

 • Quines característiques o valors es poden 
aprendre de les xiquetes i els xiquets?

 • Per altra banda, Anna Gascon defensa que la 
creativitat s’entrena. Quines activitats estaria 
bé desenvolupar en aquest sentit?

 • Com es pot avaluar la creativitat de l’alumnat 
en general? És a dir: podem establir criteris 
per a posar nota a la nostra capacitat imagina-
tiva?

 • Anna Gascon també afirma que els docents 
aprenen de l’alumnat. Consensueu exemples 
reals d’això i plantegeu com es podria com-
partir aquest coneixement en benefici de la 
comunitat educativa.

Els resultats d’aquesta reflexió en equip hauran 
de ser compartits amb la resta de la classe. Estic 
segura que entre tots i totes trobareu interes-
sants suggeriments per a plantejar al Consell 
Escolar. Qui sap si el convertireu en un model a 
seguir a la vostra comarca o, fins i tot, més enllà!

https://bit.ly/2QGsM9c

https://www.facebook.com/unahpropiaAPunt
https://twitter.com/unahpropiaApunt
https://www.instagram.com/unahpropiaapunt/
https://open.spotify.com/user/sahs46ilvkfl049tytk5m0y5r?si=eQKAVLYnRxKcuumCGYRH7g
https://twitter.com/amoraescena
https://goo.gl/MTshbU
https://bit.ly/2QGsM9c


Autoexploració

Connexió 3.0

Ves a vore’l!

Et convide a treballar de forma personal: pensar 
i investigar pel teu compte et pot ajudar a conéi-
xer-te millor!

La vida ja no es concep sense les xarxes socials. 
M’agradaria explorar aquest món amb tu i aprofi-
tar-lo per a innovar!

“A les persones grans els agraden les xifres. Quan els par-
leu d’un amic noi, no us en demanen mai les coses essencials”

– El petit príncep, Antoine de Saint-Exupéry

Espere que la filosofia de vida de Lucía Terol 
t’haja fascinat tant com a mi quan la vaig des-
cobrir. Ella aplica el minimalisme a qualsevol 
àmbit o quefer: el treball, l’oci, la llar, l’econo-
mia, les relacions personals... Pots aprofundir 
en aquesta interessant perspectiva existencial 
gràcies a la seua web: www.sencillezplena.com.
Arran de la meua conversa amb Lucía sobre El 
petit príncep he aprés que els viatges també es 
poden gaudir des d’una perspectiva diferent: 
parant atenció a les coses essencials. Què vol 
dir açò? 
Per a entendre-ho millor, et propose que trobes 
en el teu entorn a una persona que quan viatge 
arribe més enllà del turisme convencional. Em 
referisc a una experiència de creixement perso-

A hores d’ara ja saps que Antoine de Saint-
Exupéry va tindre una vida molt intensa i que va 
recórrer bastants països gràcies a la seua faceta 
d’aviador. M’agradaria aprofitar que parle d’ell 
en Una habitació pròpia per a conéixer millor el 
teu vessant ‘aventurer’: quin dels viatges que 

Les Cases de Bàrcena
València

Veure en Google Maps 

nal:
 • On ha anat i per què? Es marca expectatives o 
prefereix deixar-se sorprendre? 

 • Quina és la lliçó més gran que s’ha portat en 
tornar? 

 • Com ha canviat la idea que tenia del seu lloc 
d’origen en valorar-lo des d’altres destinaci-
ons? 

Parla amb ella per a respondre aquestes 
preguntes (així com totes aquelles que se 
t’ocórreguen), perquè hauràs d’exposar el seu 
testimoni a classe. Millor si prepares una expo-
sició original (vídeos, fotos, records...). Segur 
que d’aquesta manera despertes les ganes de 
‘conquerir’ el món a tota la classe!

has fet t’ha agradat més? Per què? Explica’m la 
teua experiència amb una publicació en xarxes 
socials: Instagram o Twitter. Acompanya-la 
de la millor foto que tingues d’eixa incursió i 
menciona el perfil @unahpropiaapunt. Potser 
m’anime a seguir els teus passos!

https://www.sencillezplena.com/
https://goo.gl/maps/NyfNQzuPGum

