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Obertes les inscripcions de treballs
de recerca al Premi Colònies i
Educació 2018
La convocatòria s'adreça als estudiants de qualsevol disciplina vinculada amb el
món de l'educació que hagin de realitzar el preceptiu treball de grau, i els anima a
dedicar la seva recerca a l'estudi de les estades en cases de colònies.
De l'1 d'abril al 30 de juny ja es poden presentar les inscripcions al Premi Colònies i Educació
d'enguany. La convocatòria forma part del projecteColònies i Educació
, que agrupa la gran majoria
del sector de les colònies, amb al intenció de posar de relleu els valors educatius de les estades en
cases de colònies, especialment aquelles que es realitzen en el marc del sistema educatiu, des
dels centres d'ensenyament primari i secundari.
El premi vol animar i estimular els estudiants i futurs professionals del món de l'educació i la
pedagogia a estudiar i fer recerca sobre les característiques actuals de les estades educatives en
cases de colònies.El premi és de periodicitat anual, està dotat amb 1.000 euros per al treball
guanyador, compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat, i el convoquen les tres entitats impulsores del Projecte Colònies
i Educació ACCAC,
(
La Confederaciói l'Acellec) conjuntament amb les set facultats d'Educació de les
universitats catalanes.
Proposta sobre temes a estudiar
La llarga història de les colònies escolars al nostre país i la gran diversitat de tècniques, mètodes de
treball i projectes innovadors que s'hi han anat incorporant al llarg del temps, fa que siguin un
camp adobat per a la recerca. Ens podem aproximar al món de les colònies des de moltes òptiques
diverses, i només quan ens endisem en la seva quotidianitat ens adonem de la gran riquesa
pedagògica que ofereixen, de les nombroses vies d'innovació que inclouen i de les múltiples
oportunitats d'aprofundiment en el seu estudi.
És per aquesta raó que des de la que Plataforma per les colònies i l'educació s'ha elaborat
llistat
un de
propostes de recerca per a tots aquells estudiants que s'estiguin plantejant realitzar un treball
sobre les estades en colònies escolars. Qualsevol estudiant que estigui interessat en aprofundir en
el sector i d'explorar vies d'innovació en el seu estudi, es pot adreçar a
coloniesieduacio@gmail.com. Es faciliten dades, recursos i contactes amb professionals,
instal·lacions i gestors en actiu del món de les colònies que, ben segur, podran donar un cop demà
als estudiants en el seu projecte de recerca.
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