
 
 

PROJECTE DE TREBALL DE  
L’MRP “TERRES DE L’EBRE”  

PER AL CURS 2002-2003 
 

Presentat i aprovat en Assemblea el 2/12/02. 
 
1- Línies d’actuació i la seua concreció. 
 
1. Reflexió sobre quins han de ser el paper i les prioritats de l’MRP “Terres 

de l’Ebre” . 
 
•  Repensar i reorganitzar les activitats de reflexió que realitzem. 
 
•  Revisar l’estructura organitzativa i de continguts de l’Escola d’Estiu de les 

Terres de l’Ebre, de cara a la celebració de la 23 edició a Tortosa.  
 
2. Priorització de les activitats que potenciïn el debat pedagògic i 

professional. 
 
•  Utilització dels documents de la Federació de MRP’s de Catalunya per 

aprofundir en les temàtiques tractades dins el Moviment de Mestres de les 
Terres de l’Ebre. 

 
3. Increment de la difusió entre els socis/es i el professorat de documentació 

pedagògica i activitats de l’MRP. 
 
•  Fer arribar als socis/es les reflexions i propostes dels diferents àmbits de la 

Federació de Moviments de RP de Catalunya, i d’altres entitats educatives 
i/o socials que considerem convenients. 

 
•  Enviar a tots els centres educatius del nostre territori el butlletí trimestral 

“Calaix”. 
 
•  Proporcionar informació entre els socis/es de materials, adreces 

electròniques... d’interès professional. 
 
 
4. Potenciació d’activitats educatives per tal d’afavorir la vida associativa. 
 
•  Celebració d’una jornada pedagògica. 
 
•  Editar electrònicament la revista pedagògica “Recapte”. 
 
 
 
 
 



5. Continuïtat en la participació en els òrgans on estem representats. 
 
•  Consells Escolars Municipals: a Tortosa i Amposta. Procurant fer-hi arribar les 

propostes fruit del debat intern. 
 
•  Assistir com a membres en les comissions dels PFZ del Baix Ebre i Montsià, 

aportant propostes i inquietuds de l’MRP. 
 
2- Aspectes organitzatius: 
 
•  Potenciació dels aspectes de reflexió i debat educatiu com a eix central de 

l’activitat de l’MRP. 
 
•  Establir un dia setmanal de presència a la seu de l’MRP. 
 
•   Reunió mensual de la junta coordinadora. 
 
•  Potenciar la col·laboració de socis/es en tasques d’organització i realització 

d’activitats de l’MRP. 
 
 
ADDENDA: Ens agradaria molt fessiu partícips a tot el món educatiu de les nostres 
inquietuds. Us demanem recolzar la tasca del Moviment de Mestres de les Terres de 
l’Ebre per a la Renovació Pedagògica i participar activament en les propostes 
d’activitats que desenvolupem. 

 
 

Tortosa/Amposta desembre de 2002 


