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El nostre repte és la prescripció de l’entrenament de l’aprenentatge cooperatiu en l’aprendre a aprendre.-

El CoO)p)pel)...
El logo del Cooppel : La pràctica inclusiva de tres intel·ligències: la de sobirania, l’esportiva i la cooperativa.
Les iniciatives de les persones i dels seus projectes com a ciutadans/es locals i de tot el món

El Cooppel és també un projecte educatiu entre la família, la institució escolar i l’entorn.

Taula rodona en el Col·legi de Pedagogs sobre projectes educatius

Avui dia 20 de novembre de 2013 s’ha celebrat aquesta taula rodona organitzada pel
Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) amb delegació de Tarragona en el marc
del I Congrés Cooperis, que té per objectiu donar a conèixer com es treballa des de
diferents àmbits en la cooperació educativa ciutadana.
És el I Congrés de la Cooperació Educativa Ciutadana Local (Cooperis). Cooperis és
l'acció de cooperar entre persones i entre entitats en qualsevol moment de la vida .
Inicià el dia '1 d'octubre i acabarà el 12 de desembre d'enguany. Per mitjà de la
convivència democràtica activa es pretén visitar espais com centres regionals,
biblioteques, col·legis professionals, associacions, esplais, etc.
La Taula Rodona Pedagogia, educació i cooperació, s’ha portat a terme de la mà de

professionals de l'ensenyament i pedagogs/gues sobre experiències educatives.
Els objectius han estat presentar les metodologies col·laboratives de diversos centres
educatius i també el projecte Cooperis de difusió, de protecció i de permetre el Cooppel.
La coordinadora i moderadora ha estat la Dra. M. Concepció Torres Sabaté. Secretària de la Junta de Govern i representant del COPEC a Tarragona.
Els ponents han estat sis professionals en cinc riques ponències:
1.- “Treball Cooperatiu: els mateixos continguts, una nova metodologia”
Sr. Hugo Macías, Cap del Dept. de Socials i professor d’ESO i BAT del Col·legi
Vedruna Sagrat Cor de Tarragona. Projecte de Cooperació a 3er i 4rt d’ESO.
Sra. Lídia Castro, Professora d’ESO del Col·legi Vedruna Sagrat Cor de Tarragona,
tutora de 1er ESO. Projecte de Cooperació de 1er i 2n d’ESO.
2.- “De l’Escola a l’Institut”
Sra. Pilar Rubial de Flores, Directora de l’Institut
Escola Pi del Burgar de Reus. Coordinació del pas de primària a secundària.
3.- “Educar: l’art de veure allò que no es veu”
Sr. Guillem Massot, Membre de l’equip educatiu del Projecte Submarí Lila. Relació i
implicació de les famílies en el projecte educatiu.
4.- “Comunitats d’Aprenentatge, exemples de cooperació i participació”
Sr. Joaquin Galea, de l’Escola Alberich i Casas de Reus. Projecte Comunitat
d’Aprenentatge.
5.- El Cooppel Sr. Josep Maria Ferran, psicopedagog I coordinador del I Congrés
Cooperis.
S’ha dut a terme per motius d’espai i tecnològics a l’aula C-110 de la Facultat de
Ciències de l'Educació i Psicologia de la U. R. Virgili, de Tarragona
L’assistència ha estat molt rica de participants, amb accés lliure, prèvia inscripció i
confirmació amb el lliurament de certificats d'assistència per a tots els participants.
Contextualització dins del Congrés.- Després del dia 02 d’octubre al Col·legi Oficial
de Metges de Tarragona on el Cooppel és també prescripció de l’aprenentatge
cooperatiu com també es pot prescriure l’exercici físic com a medicament en salut en
aquest cas és com a recepta a les dificultats de l’aprenentatge i a l’aprenentatge
d’aprendre en apostes d’ajuda als demés per a tots els alumnes i com més destacats
també millor. Aquest plantejament és del tot inclusivista amb criteris de coèxit, coelitista
i coheterogenista. El passat dia 13 de novembre al Corte Inglés es va presentar com
una eina metodològica en temps d’oci creatiu i de diversió cooperativa en la tasca de la
doble funcionalitat dels recursos dels jocs de taula i de tauler. El proper dilluns dia 25 de
novembre a les 7 de la tarda al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, delegació a
Tarragona, es debatrà el diàleg interactiu del Cooppel entre les psicologies
psicoanalítica, cognitiva conductista i sistèmica relacional familiar i en els tres casos de
problemes afectius, de dificultats d’aprenentatge i de TDAH.
El calendari del moment del primer congrés Cooperis de difusió de recursos cooperatius i del Cooppel

http://blocs.xtec.cat/anims/2013/10/13/195-en-marxa-el-primer-congres-cooperis/
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El Cooppel és promogut, protegit i permes per a garantir la seva qualitat per l’associació Ceradai 003B de Tarragona. Queda prohibit l’ús del Cooppel
sense les condicions de garantia necessàries per al seu èxit.
Més informació en el bloc interactiu http://blocs.xtec.cat/comental. I en facebook tenim un grup al qual et pots adherir
https://www.facebook.com/groups/385489821566147/. Tot sobre la nostra agenda de noticies http://blocs.xtec.cat//anims I de la nostra Campanya
Cooperis.Cat www.cooperis.cat Per a més informació info@cooperis.cat

