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A quantes jornades has assistit? Des de quines posicions?
He assistit a 24 jornades i espero assistir aviat a la 25! Les primeres quatre com a
professor i coordinador. Cinc com a director pedagògic i les que resten fins a dia d'avui
com a director gerent. Ens va tocar organitzar la divuitena, es va fer a Terrassa i el seu
lema era "L'estil, del Document a l'Aula".

En recordaries un parell i per què les destacaries?
M'és molt difícil triar-ne un parell perquè en recordo moltes i per motius diferents.
Recordo especialment la primera que es va fer a Terrassa i parlava de la tutoria. A l'any
1989 impulsar una idea com aquesta de la Jornada Pedagògica crec que era d'un gran
valor. També recordo vivament la de Balaguer (una escola que aprèn) en la qual, donat
que hi havia molta gent, estàvem en una sala i seguíem la jornada per vídeoconferència!. Destacar la d’Igualada (EsTIC aprenent) on hi va haver una mostra amb
un gran desplegament tecnològic que ens va ajudar a perdre la por en el camp de les
tecnologies aplicades a l’aprenentatge.
Finalment destacaria ponències que, a més de ser interessants, ens han fet passar una
bona estona (Terricabres, Estévez, Salmurri, Capdevila, Giró, Garriga ...)

Per què creus que és important una cita com aquesta per al nostre col·lectiu?
Crec que una trobada com aquesta és molt important per molts aspectes. És cert que
d’entrada sortir un dissabte al matí … fa mandra, oi? Però realment li hem donat la volta
perquè la trobada es converteixi en una festa. Primer, el sentiment de formar part de
l'Escola Pia de Catalunya, un grup on es transmet il·lusió, optimisme, compromís amb la
societat, esperit de formar íntegrament i amb rigor les persones ... També en destacaria
un component emocional, ens trobem moltes persones que a vegades només ens veiem
aquell dia. Evidentment alhora hi ha el component formatiu i de donar direcció i línia
als nostres equips de persones. Igualment és un moment únic perquè persones com el P.
Provincial i el Secretari General se'ns adrecin directament. Acabo destacant que és un
element molt important tant de projecció externa com interna per a la nostra marca.

