
ACTA DE L’ASSEMBLEA DELS MRPS .  

LA SEU D’URGELL, 20 DE MAIG DE 2005. 

 

Comença l’Assemblea amb l’acte d’obertura per part de la presidenta del 

Grup de Mestres de l’Alt Urgell, agraïnt la presència dels companys i 

companyes, així com la de les autoritats assistents : l’alcalde de la Seu i el 

President del Consell Comarcal. També va assistir-hi, com a convidat, el Sr 

Marc Jové, del Govern d’Andorra. 

El president de la Federació agraeix l’esforç del mestres de l’Alt Urgell per 

organitzar l’acte i, referint-se al Sr. Marc Jové, parla de la possibilitat 

d’organitzar una trobada de MRPS del Països Catalans. Diu que ha arribat 

el moment de replantejar-se el paper dels MRPS perquè després de 25 anys, 

el context ha canviat i hem de reflexionar sobre nosaltres mateixos. 

Tant el Sr. Ventura Roca (Consell Comarcal) com el Sr. Jordi Ausàs 

(Alcalde de la Seu)  agraeixen que es faci l’Assemblea de la Federació a la 

Seu i parlen de les millores que ha tingut l’escola en general i l’escola rural 

en particular des de les V Jornades d’Escola Rural que es van celebrar a la 

Seu l’any 1985. 

Ordre del dia 

1.-Memòria del Pla de Treball de la Federació 

Es fa una valoració de les activitats portades a terme durant aquest curs. 

S’informa del grau d’assoliment dels objectius proposats a partir de 

l’Assemblea de Vilanova. En cadascun dels apartats es constata que encara 

tenim molts reptes pendents de resolució i que, per tant, ens cal seguir 

treballant per a millorar molts aspectes de funcionament de la Federació. 

Repassem l’organització i les activitats de l’equip coordinador (Paller), de 

la Junta i dels Àmbits. 

 

 



* Generació de pensament pedagògic 

La realitat ens ha fet dedicar molts esforços a política educativa. Ens hem 

posicionat en molts aspectes, però ens cal aprofundir en la cultura 

pedagògica que arriba a centres i mestres, reduir distàncies entre Federació 

i Moviments i àmbits. 

* Pla de comunicació 

A principi de curs vam treballar aquest tema, però després ho vam anar 

deixant. També ens va passar el mateix amb el “tema de la setmana”. 

Es valora molt positivament el recull de premsa. 

S’ha col.laborat en revistes i programmes dels mitjans audiovisuals. 

La xarxa de comunicació amb els MRPs no s’ha consolidat. La Federació 

hauria de ser un canal per a difondre actes i experiències dels MRPs. 

* Confederación 

Quant al tema organitzatiu hi ha hagut problemes diversos originats per la 

manca de consell executiu que agilitzi els temes. És fa molt difícil trencar 

la dinàmica de la Confederación i fer-la més participativa.  

S’han restablert les relacions amb el MEC i s’intentarà obtenir subvencions 

per formació, que ens permetin continuar les reunions, les meses… 

Ara, a nivell estatal,  hi ha molt d’interès pel Forum Ibérico. 

* Xarxa Educativa 

Realització del Document del MUCE 

Participació en la ILP sobre l’educació dels infants de 0-3. 

Participació activa en el Forum Social per l’Educació a Catalunya. 

* Política Educativa 

S’han fet arribar al Consell Escolar de Catalunya aportacions sobre els 

diversos temes que s’han tractat: Pacte Nacional per l’Educació, Decret del 

0-3, Serveis Educatius integrats, Horari – Calendari, Instruccions de 

principi de curs… 

Aportacions a la LOE. 



Ens queda molta feina de cara al curs vinent en tots aquests aspectes ja que 

hi haurà la proposta de la LOE i la de la Llei Catalana d’Educació. 

El treball de generació de pensament pedagògic , lligar territoris i centres, 

ens hauria d’ajudar a fer propostes. 

Torn obert de paraules 

- Joan Domenech: Valora positivament que la Memòria de la Federació 

sigui més qualitativa, que a la Junta es passi la informació per escrit  i que 

el Paller hagi sistematitzat més la feina, tot i que, a la tarda, quan arriben 

els membres no alliberats, es té la sensació que ja està tot fet. Proposa que 

repensem el paper que hem de fer tant les persones alliberades com els 

altres membres del Paller. 

Referent al pensament pedagògic diu que no es pot institucionalitzar, està 

en el dia a dia, no és improvització però no es pot organitzar des de dalt. 

Nasaltres hem de dir la nostra sobre les propostes que ens arriben. 

Sobre el Pla de comunicació diu que hem avançat i que tenim molta més 

presència en els mitjans. 

Xarxa: Veure quin ha de ser el nostre paper, nosaltres no som la xarxa però 

som el pal de paller de moltes coses i la nostra presència és important. 

- Sílvia Soler: Completa les activitats portades a terme en l’àmbit de 

Bibliomèdia. Proposta : Tenir contacte amb la Universitat de manera 

semblant al Secretariat i el GIER per a tirar endavant les biblioteques 

escolars. Tenir més incidència en els mitjans. 

- Àngel Marzo : Ha millorat la relació amb la Federació. Amb el seu suport 

s’ha organitzat l’Escola d’Estiu d’Adults de forma conjunta amb diverses 

entitats. Queda pendent la integració de l’educació d’adults en els MRPs 

territorials i amb el Paller i l’encaix amb el Departament d’Educació. 

- Ricard Aymerich: L’educació d’Adults està en una fase per la qual han 

passat altres col.lectius. Com a entitat formen part de la Federació. Ens cal 

trobar la manera d’organitzar les relacions. 



La nostra és una entitat deficitària i hem de buscar la vinculació amb la 

Federació. Després hem de veure quin tipus de representativitat tindrà, com 

els altres àmbits, com les entitats d’educació del lleure… 

- Ramon Cemeli : ACTE era un grup de treball de Rosa Sensat i es va 

vincular a la Federació. Enguany, la Junta s’ha proposat millorar la 

comunicació i ACTE ha col.laborat amb activitats de caire administratiu i 

s’ha millorat el procés d’inscripció a les Jornades. A l’Escola d’Estiu es 

repartirà un material per a treballar amb alumnes nouvinguts i s’intentarà 

coordinar altres activitats. Si algun grup preveu que farà alguna conferència 

interessant, pot dir-ho i es farà uan videoconferència. 

- Gemma Heras: Les reunions del grup de treball de les Jornades 0-12 es 

van dedicar bàsicament a la seva preparació. El treball en xarxa de les 

escoles coordinades encara suposa dificultats. S’ha redactat un document 

que recull les propostes de les Jornades i que es farà arribar al 

Departament. Ja comencen a preparar les properes Jornades. 

- Joan Gibert: Us he retrobat, aquestes sigles encara em diuen alguna cosa. 

Estaria bé tenir un carnet de la Federació. 

   2.- Balanç 2004 i Pressupost 2005 

    


