
 

TERTÚLIES DIALÒGIQUES 

 

¿QUI ORGANITZA I A QUI VA ADREÇAT? 

Som dues mares amb fills en educació infantil que treballem en l'àmbit educatiu i que ja 
estem duent a terme aquestes actuacions en altres espais; escoles, instituts, seminaris de 
formació...com que els nostres fills estan en aquesta escola ens sentim motivades per 
posar en pràctica aquesta actuació en l’escola ja que pensem que ajudarà a que els 
nostres fills i filles siguen més “exitosos” a nivell personal i acadèmic. L’activitat va 
adreçada a les famílies dels tres nivells d’infantil del Pare Català; 3, 4 i 5 anys. Depenent 
del número de participants ja es valoraria com ens organitzaríem.  

 

¿QUÈ SÓN LES TERTÚLIES?  

Es tracta de la construcció col·lectiva de significat i coneixement en base al diàleg entre 
totes les persones participants en la tertúlia. El funcionament de les tertúlies dialògiques 
es basa en els 7 principis de l’Aprenentatge Dialògic i es desenvolupen en base a les 
millors creacions de la humanitat en diferents camps; des de la literatura fins a l’art o la 
música. 

A través de les tertúlies dialògiques es potència l’apropament directe de les persones 
sense distinció d’edat, gènere, cultura o capacitat a la cultura clàssica universal i al 
coneixement científic acumulat per la humanitat al llarg del temps. 

Com han plantejat Habermas i molts altres autors i autores, en l’ètica i en la ciència, és 
imprescindible el consens. Malgrat que no ho és en l’estètica. 

Les Tertúlies Dialògiques d’aquests àmbits es basen sols en les obres que tot el món està 
d’acord i formen part de les millors creacions de la humanitat. 

 

¿COM S’ORGANITZEN?   

En cada sessió totes les persones participants exposen la seua interpretació al voltant 
d’allò que s’està treballant en la tertúlia dialògica (un text literari, un article científic...etc) 
Així, expressa a la resta de participants el que li ha interessat, explicant el per què li ha 
cridat l’atenció, relacionant-lo amb els diàlegs previs en tertúlies anteriors, exposant la 
seua reflexió crítica al respecte, o bé comentant el que no ha entès...etc. A través del 
diàleg i les aportacions de cada persona es genera un intercanvi enriquidor que facilita 
l’aprofundiment en els temes dels quals versa la tertúlia, promovent al mateix temps la 
construcció de nous coneixements. En cada sessió una de les persones participants 
assumeix el rol de moderador/a amb la idea d’afavorir una participació igualitària entre 
totes les persones. 

 

Per a més informació: 

www.comunidadesdeaprendizaje.net 

 

¿QUAN ES REALITZARIEN? 

Hem pensat que el més encertat seria una vegada al mes. La nostra proposta és un 
divendres al mes de 15’15h a 16’45 h. 



Pròxima sessió: divendres 19 de febrer 

 

LLOC 

Sala de mestres. CEIP Pare Català.  

 

CONCILIACIÓ FAMILIAR 

Aquest és un espai per a promoure el diàleg entre adults, creem que seria molt 
interessant poder tindre una alternativa paral·lela a aquesta activitat en la qual els nostres 
fills i filles també pogueren estar. En aquest moments, aquesta gestió no està a l’abast de 
les nostres possibilitats. La nostra proposta és començar amb l’espai per als adults i en la 
mesura que puguem, anar creant una alternativa per a poder ser un espai conciliador. 
Estem obertes a propostes. 

 

PROPOSTA ARTICLE PER A LA PRIMERA SESSIÓ 

A la primera sessió entre totes i tots podem decidir alguns aspectes relacionats amb la 
gestió; horari, conciliació, tipus de tertúlia...per a aquesta primera sessió us proposem 
aquest document; “Actuacions Educatives d’Èxit en les Escoles Europees” Projecte 
Included. 
 
El projecte Included és un projecte emmarcat en la Unió Europea (2006-2011), són unes 
investigacions en l’àmbit educatiu que persegueixen demostrar les actuacions educatives 
de més èxit (reconegudes per la comissió científica internacional) per a eliminar el fracàs 
escolar i millorar la cohesió social. 
  
El document té més de 100 pàgines, havíem pensat que podríem llegir de la pàgina 68 a 
la 75, doncs és la part que justifica la importància de la formació de les famílies per a l’èxit 
personal i acadèmic dels nostres fills i filles. 

CONTACTE 

Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels nostres 
mails;  
monicavelda1@gmail.com 
psicoamparosm@gmail.com 
 
 

Esperem que gaudiu de la lectura i que ens puguem trobar en aquest espai per a 
aprendre els uns dels altres. 

 

Ens veiem divendres 19 de febrer!! 

 

Mónica Belda i Amparo Sanahuja 


