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TURISME PEDAGÒGIC 

En què consisteix el turisme pedagògic? 

El turisme pedagògic consisteix a visitar altres centres. És un intercanvi d’experiències 

pedagògiques amb altres centres i escoles. Un aprenentatge per mirar i veure noves 

metodologies, nous espais, maneres d’organització diferent, aules, ambients, racons... i és que 

jo sempre dic que de tots i de tothom podem aprendre. 

Aquestes visites pedagògiques ens ajuden als docents a reflexionar sobre la pràctica educativa.  

Escoles que m’heu fet arribar, on realitzen visites guiades pels docents, ordenades per ordre 

alfabètic. 

- ESCOLA AMISTAT, FIGUERES. 

- ESCOLA ATENEU IGUALADÍ, IGUALADA 

- ESCOLA CAMINS, BANYOLES. 

- ESCOLA CAMINS, LES FRANQUESES DEL VALLÈS. 

- ESCOLA CONGRÉS-INDIANS: Escola que es basa en els principis de l’educació viva i activa. 

- ESCOLA CONSÒL FERRÉ, AMPOSTA. 

- ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG, ESPARREGUERA. 

- ESCOLA DE MURA. Escola Rural que forma part de la ZER El Moianès Ponent. 

- ESCOLA DELS ENCANTS, BARCELONA. 

- ESCOLA EL COLOMER, BIGUES I RIELLS: Treballen per ambients, tot infantil barrejat. Ho fan 4 

matins. Per les tardes fan racons barrejant les dues línies del nivell. 

- ESCOLA EL MARTINET, RIPOLLET. 

- ESCOLA ELS PINETONS, RIPOLLET: Escola potent a nivell de renovació pedagògica, ambients 

d’aprenentatge. Referent al Vallès Occidental. 

- ESCOLA FEDAC, VIC. (Escola Pare Coll). 

- ESCOLA JOSEP MARIA XANDRI, SANT PERE DE TORELLÓ. 

- ESCOLA LA TRAMA, SABADELL: Espais des de P3 fins a 6è. Escola potent a nivell de renovació 

pedagògica, ambients d’aprenentatge. Referent al Vallès Occidental. 

- ESCOLA LES PINEDIQUES, TARADELL: Visitar Infantil. 

- ESCOLA LLEDONER, GRANOLLERS. Comunitat d’Aprenentatge. 
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- ESCOLA LLUMS DEL NORD, PUIGCERDÀ. 

- ESCOLA MONTESSORI PALAU, GIRONA. 

- ESCOLA RIU SORA, SORA. Comunitat d’Aprenentatge. 

 

 Si ho desitges, pots deixar la teva opinió sobre aquestes o altres escoles als 

comentaris. 

 Si creus que puc afegir alguna escola més, deixa-ho a comentaris. 

 Si t’ha agradat aquest post, deixa un comentari. 

 Compartir ens fa grans! 
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