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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 20ª edició a Tortosa. Iniciant
la matrícula mitjançant el correu electrònic des d’Internet, i a la pàgina
web pròpia.

2. Priorització de les activitats que potenciïn el debat pedagògic i
professional.

• Organització d’activitats que potenciïn la reflexió i debat pedagògic,
procurant que ens permetin posicionar-nos davant determinats aspectes
de la realitat educativa.

• Utilització d’activitats, documents, jornades... que duu a terme la
Federació de MRP’s de Catalunya per aprofundir en les temàtiques
tractades dins el Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre.

• Assistència a la Jornada de Reflexió del Consell Escolar de Catalunya.

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 aquella documentació, reflexions,
propostes...mitjançant el correu electrònic i el correu postal, fruit del debat
en diferents àmbits dels Moviments de Mestres, 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 entorn un calendari trimestral
de l’MRP “Terres de l’Ebre” -a partir del segon trimestre-, i el nostres butlletí
trimestral “Calaix”.

• Elaboració de materials com díptics que informen i presenten l’MRP i les
nostres activitats: a la premsa, ràdio i TV locals, pàgina WEB pròpia..

• Proporcionar informació entre els socis/es de materials, adreces
electròniques... d’interès professional.

• Organització dels materials que disposem a l’MRP amb la finalitat que
puguin ser utilitzats pels socis/es i pel professorat.

4. Potenciació d’activitats educatives per tal d’afavorir la vida associativa.

• Organització de sortides, si hi ha sol·licituds.

• Celebracions diverses, jornades....

• Editar un nou exemplar de la revista pedagògica “Recapte”.

5. Continuïtat en la participació en els òrgans on estem representats.

• Exercir la vice-presidència de la FMRPC, en l’àmbit de la Junta i realitzar les
tasques de representació territorial de la mateixa quan calgue.

• Consells Escolars Municipals: a Tortosa, i enguany per primera vegada al
d'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:

• Reestructuració i potenciació dels aspectes de reflexió i debat educatiu
com a eix central de l’activitat de l’MRP.

• Establir un dia setmanal de trobada de l’MRP, i un dia mensual de junta.

• Potenciar la col·laboració de socis/es en tasques d’organització i
realització d’activitats de l’MRP.



• Iniciar una xarxa de correus electrònics de socis/es amb la finalitat
d’agilitar la informació, el debat, l’organització...

• Organització de la Junta en àmbits, d’acord amb les possibilitats de les
persones que els han de dur a terme.

ADDENDA: Ens agradaria que les nostres inquietuds personals i professionals tinguessin
un reflex de participació en els companys i les companyes del món educatiu, alhora que
ens fessin arribar els suggeriments oportuns per millorar la qualitat de l’ensenyament en
general i a les nostres terres particularment. Sense un recolzament positiu de tots i
totes la tasca del Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre no es veurà reflexada
com cal.

Tortosa/Amposta novembre de 1999


