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- Introducció:
El Moviment dels Mestres de les Terres de l'Ebre per a la Renovació Pedagògica (MRPTE), amb el seu
arrelament al territori i amb el treball voluntari dels seus membres, té una llarga trajectòria en el camí de
la renovació pedagògica a les nostres terres.
El nostre principal objectiu és fomentar activitats que contribueixin a potenciar l’educació.
En aquesta memòria relacionarem les activitats realitzades pel nostre moviment durant el curs 2012-13.



33a Escola d’Estiu Terres de l’Ebre

De l’1 al 5 de juliol es va realitzar la 33a Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre a Tortosa i Sant Carles de
la Ràpita.





Objectius:


Programar cursos diversos que responguin a les necessitats formatives
del professorat de les nostres terres.



Fomentar cursos de temàtica diversa que, a partir d’una base teòrica, ofe
reixen eines de millora per a la pràctica docent i recursos pràctics per al
dia a dia a l’aula.



Fomentar la preparació del professorat en l’aplicació dels currículums
competencials i la funció tutorial.



Afavorir l’intercanvi d’experiències en l’espai de trobada.



Continuar la descentralització de l’Escola d’Estiu pel territori ebrenc.



Informar diàriament a totes les persones inscrites, via correu electrònic, del dia a dia de l’escola
d’estiu mitjançant el butlletí informatiu de l’EE “Llaüt”.



Obtenir una valoració detallada i fiable de cadascun dels cursos ofertats mitjançant les enquestes
telemàtiques.

Cursos i activitats

Cursos:
- Juguem amb les matemàtiques.
- Silenci, parlem!
- Eines de coaching per a docents.
Taules rodones:
- L’escola d’estiu un element dinamitzador de la funció docent
- L’escola com a garantia de la cohesió social



Valoració

La 33a Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre s’ha desenvolupat amb normalitat. De les 108 persones
inscrites 94 han assistit amb regularitat i han obtingut el certificat.
Els objectius programats s’han assolit íntegrament i amb èxit gràcies a la tasca i col·laboració de tots els
integrants.
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La programació dels cursos ha respost a la detecció de necessitats inicial i la descentralització d’aquests
s’ha traduït en un gran èxit de participació. Tot i que el nombre de cursos i seus s’ha reduït
considerablement al llarg dels cursos, tots els cursos han tingut mot d’èxit i les places ofertades han estat
totalment ocupades i hem hagut de tancar cursos abans de la finalització del període d’inscripció.
La temàtica dels cursos ha respost a la demanda actual del col·lectiu i a les exigències del context
educatiu actual. El currículum per competències ha estat l’eix vertebrador de tots els cursos juntament
amb la funció tutorial. Els cursos programats han estat tots enfocats, a partir d’una base teòrica, a la
pràctica diària del professorat i s’ha respectat el tractament interdisciplinari i internivell de les temàtiques.
L’espai de trobada s’ha consolidat com un espai on els professionals d’aquest món ens trobem per
intercanviar experiències i informacions, en un ambient distès i relaxat, un ambient rar de compartir al
llarg del curs.



Bolletí Llaüt

Durant l’Escola d’Estiu s’ha publicat el bolletí informatiu Llaüt. Aquest és un bolletí-diari que es publica “on
line” a la nostra web, en l’edició d’enguany, per quarta vegada, es va fer arribar a totes les persones
assistents a l’Escola d’Estiu, a la seua adreça electrònica, diàriament. Els cinc exemplars editats també
es poden consultar a la nostra web.



Bolletí Calaix

S’ha editat digitalment el bolletí informatiu Calaix corresponent al 1r trimestre del curs 2012-13, número
25.
S’ha fet arribar a tots els socis i els centres educatius de les Terres de l’Ebre via correu electrònic.



Revista Recapte

S’està elaborant el número 31 de la revista pedagògica de l’MRPTE Recapte que tindrà format digital..



V Jornada d’Educació Infantil Terres de l’Ebre – Habilitats matemàtiques bàsiques

L’MRP va participar en l’organització de la jornada que es va fer el dia 23 de febrer de 2013.
Desenvolupament de la jornada:
 Conferència: “Pensar i parlar a Educació infantil” a càrrec de la Sra. Montserrat Torra.
 Mostra d’experiències:
a) “Geometria creativa amb GeoGebra” INS Premià de Mar i Escola Diputació
b) "La capsa dels problemes" Escola de Batea.
c) "Maletes matemàtiques. Anem a jugar" Escola Santa Anna de Castellvell del Camp.
 Cloenda: "Clownclusions" a càrrec de la Sra. Núria Garcia
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III Jornada d’Educació Primària Terres de l’Ebre - Competència matemàtica
L’MRP va participar en l’organització de la jornada que es va fer el dia 13 d’abril de 2013.

Desenvolupament de la jornada:
 Conferència: “Avaluar la competència matemàtica a l’Educació Primària" a càrrec de la Sra. Carme
Burgués Flamarich
 Mostra d’experiències:
- Del prisma a la piràmide: relacions de superficie i volum. Seminari de matemàtiques ICE-URV.
- “La vida és ... MATEMÀTICA” Escola de Xerta.
- “Tens un problema?” Escola Guillem Fortuny. Cambrils.
 Cloenda: "Clownclusions" a càrrec de la Sra. Núria Garcia

III Trobada d’Anglès de les Terres de l’Ebre



El dia 16 de novembre de 2012 vam col·laborar en l’organització de la III Trobada d’Anglès de les Terres
de l’Ebre
Desenvolupament de la jornada:





Language assistants
Presentació experiències: escola La Vitxeta de Reus, Escola La Ginesta de
Calafell, EOI de Tortosa

Representacions institucionals

El nostre MRP està representat als consells escolars municipals de Tortosa i Amposta, al consell escolar
territorial de les Terres de l’Ebre i a la comissió de PFZ del Baix Ebre i del Montsià.
Durant el curs 2012-13 s’ha assistit a les reunions convocades.
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Assistència a trobades, juntes i assemblea anual organitzades per la Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya

Els membres de la junta vam assistir a les següents reunions / trobades durant el curs:


3/12/2012 reunió coordinadora de la FMRP a Barcelona



15/07/2013, 1/10/2013 i 16/11/2013 reunió de la comissió del centenari de l’EE a Barcelona



10/03/2013 i 22/01/2013 organització de l’EE al Departament a Barcelona



Eines TAC de difusió

Com ja venim fent des de fa uns anys, la nostra web i el nostre bloc representen l’aparador de les nostres
activitats. En aquests informem als socis i a la resta de la comunitat educativa de les diverses actuacions
que realitzem, alhora que recollim les propostes que se’ns vulguin fer arribar.
Així mateix, l’ús del correu electrònic ha esdevingut una eina eficaç i fluïda de comunicació amb els
membres del MRP i el professorat de la zona, així com de gestió de la pròpia junta. Les revistes que
anteriorment editàvem en paper, ara han estat reconvertides al format digital, abaratint costos i agilitzant i
maximitzant la seva distribució. L’ús d’eines web 2.0 centra la tasca de gestió i organització del nostre
moviment.

Participació al Grup Bibliomèdia de la FMRP de Catalunya
El Grup Bibliomèdia de l'FMRP de Catalunya és un àmbit de treball de la Federació que se centra en les
biblioteques escolars.
Hem participat al debat sobre les conclusions de la V Jornada de Biblioteques Escolars, als espais web i
a les ressenyes de Guix entre d’altres.
El pla de treball acordat per al curs 2012-13 és el següent:
TEMA: Consolidació i expansió de Bibliomèdia i dels seus espais de comunicació.
OBJECTIUS:
 Consolidar i expandir la presència de Bibliomèdia a la xarxa i en els àmbits educatius relacionats amb
la biblioteca escolar.
 Publicar i difondre l’espai web d’experiències de competència informacional i biblioteca escolar.
 Mantenir el grup de treball de Bibliomèdia dins les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ)
ÀMBITS DE TREBALL:
Consolidació:


Bloc, twitter, correu, ressenyes GUIX i agenda



Manteniment del grup de treball (PFZ)
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Expansió:


Participació a les V Jornades de biblioteques escolar



Creació d'un Google groups



Publicació de l'espai web d'experiències de competència informacional i BE

TROBADES:
24 novembre (CRP Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona)


Presentació del Pla de treball 2012-2013 i entorns de Bibliomèdia

 Xerrada: Lectura cooperativa des de la biblioteca escolar. (Mònica Ricart, escola Rosa Oriol de Lli
çà d’Amunt)
23 i 24 gener: assistència a les V Jornades de biblioteques escolars
4 maig (Escola Orlandai – Sarrià, Barcelona)


Presentació de la biblioteca de l'Escola Orlandai (Mariona Trabal)



Xerrada: La biblioteca virtual. (Montse Batallé)

Webgrafia:
http://recapte.blogspot.com
http://mrpterresebre.blogspot.com
http://usuaris.tinet.org/mrpte/jornada.htm
http://usuaris.tinet.org/mrpte/calaix.htm
http://usuaris.tinet.org/mrpte/llaut.htm
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PROJECTES DE L’MRPTE PEL CURS 2013-2014
1

Treballar per mantenir l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre.

2

Participar en el centenari de les escoles d’estiu

3

Participar en l’organització de la VI Jornada d’Educació Infantil Terres de l’Ebre

4

Participar en l’organització de la IV Jornada d’Educació Primària Terres de l’Ebre

5

Col·laborar amb la FMRP de Catalunya.

6

Participar al Grup Bibliomèdia de la FMRP de Catalunya.

7

Utilitzar la via telemàtica, com a mitjà de comunicació, a tots els centres del Baix Ebre,
Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta, donant informació dels nostres actes i activitats.

8

Escoltar les inquietuds dels socis i les sòcies, així com la del professorat en general.

9

Editar un nou exemplar, en format electrònic de la revista pedagògica de l’MRPTE
Recapte.

10

Editar el bolletí Calaix en format electrònic.

11

Mantenir i potenciar la nostra pàgina web, els nostres blocs i altres eines TAC.

12

Continuar l’assistència als òrgans on estem representats: Consells Escolars Municipals,
PFZ dels SE del Baix Ebre i Montsià, Consell Escolar Territorial i a la Junta de la
Federació de MRP a Barcelona.

13

Realitzar reunions de la junta coordinadora de l’MRP.

14

Assistir a la junta i assemblea de la FMRP de Catalunya.

Revista digital de l'MRPTE : Recapte
Aprofitem l'avinentesa per a invitar-vos a col·laborar a l'exemplar núm. 32.
Podeu dirigir els vostres articles a la coordinació de la revista: tcamacho@xtec.cat
El termini d'admissió de les col·laboracions serà l'1 d'abril de 2014.
Des d'este enllaç podràs obtindre l'exemplar núm. 31 de Recapte:
http://recapte.blogspot.com.es/2013/11/recapte-num-31.html
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Cent anys d’escola d’estiu
L’any vinent, 2014 es commemorarà el centenari de la primera escola d’estiu
celebrada a Catalunya l’any 1914.
Des d’aquella data fins avui tots els juliols, una vegada acabades les classes, el
col·lectiu docent ha estat capaç de organitzar de forma autònoma activitats de
formació e intercanvi d’experiències, per tal de millorar la pràctica docent del
mateix col·lectiu e impulsar la renovació pedagògica a l’ensenyament. Només s
´han deixant de celebrar les escoles d’estiu durant les 2 dictadures del segle XX.
La Federació De Moviments de Renovació Pedagògica, té previst realitzar un
seguit d’activitats i publicacions, i una festa commemorativa el dissabte dia 5 de
juliol de 2014 a l’UAB, al llarg de tot el dia..
Objectius de la commemoració del Centenari de les EE :
Reivindicar la formació de mestres per i amb els i les mestres.
Una formació organitzada pels mateixos mestres. Una formació en horitzontal.
Volem un reconeixement històric, perquè en són el coixí i el que permet definir el
nostre model de formació.
Volem reconèixer a les persones que han fet possible aquests 100 anys.
Reivindicar la continuïtat de les escoles d’estiu del MRPs
Aquesta commemoració ha de servir per repensar les EE en el marc de l’escola del
s XXI. Quina escola volem/necessitem per una societat/país diferent?
Haurien de ser presents i reivindicats com a model i filosofia durant tota la
Commemoració
Etapes al llarg d’aquest anys:
Des dels orígens els, grups de mestres (principi segle XX)
Les pedagogies actives: Montessori, Freinet, .. Ferrer i Guàrdia
Represa de la reflexió i treball pedagògic durant la dictadura
Nous continguts, noves metodologies. Dictadura i transició democràtica.
Trencament democràtic. Per una escola pública
Vivències dels organitzadors i dels participants en els Escoles d’Estiu de Rosa
Sensat de la dictadura (1966 al 1978).
Assumpció per la Generalitat de Catalunya de les EE (1980) fins l’actualitat.
Reconeixement als milers de mestres que han realitzat activitats de formació
Calaix 26
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(cursos i seminaris) i que, des de la seva pràctica, han aportat noves maneres de
fer, de pensar i de sentir l’educació.
L’escola d’Estiu. Reptes i futur
Terres de l’Ebre
A les Terres de l’Ebre no s´han celebrat tantes les escoles d’estiu com a
Barcelona, però també tenim la nostra pròpia historia, que també rememorarem.
Us invitem a participar-hi !

“100 anys d’Escoles d’Estiu,

100 anys de Renovació Pedagògica”SENTACIÓ

El proper 2014 complim 100 anys!!!
100 anys d’impulsar i reivindicar la formació de mestres organitzada pels mateixos mestres
i amb els mestres.
100 anys de renovació pedagògica compartida
100 anys de compartir experiències, inquietuds, aprenentatges i sentiments
100 anys de lluita per l’escola que volem per un país diferent
100 anys posant la mirada en les necessitats del nostre alumnat
100 anys de persones que han fet possible les escoles d’estiu
Farà 100 anys que els Moviments de Renovació Pedagògica organitzem les escoles d’estiu
per tot el territori català, i 100 anys que ens acompanyeu any rere any. Som conscients que
sense el vostre suport res hagués estat possible. I ara que ja hem començat a fer els
preparatius per aquesta commemoració us volem fer partícips de tots els preparatius
creant aquest petit espai i invitant-vos a participar.
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ARA DIARI. 26/11/2013 – OPINIO
La crisi dels drets de la infànciaSARA MORENO

El 20 de novembre es va celebrar el Dia Mundial de la Infància. La data té un gran valor simbòlic
perquè representa un doble aniversari: el de la Declaració Universal dels Drets de l'Infant,
aprovada el 1959, i el de la Convenció dels Drets de l'Infant, aprovada el 1989, ambdues per
l'Assemblea General de les Nacions Unides. El vincle entre drets i infància respon a la voluntat i el
compromís de protegir els nens i les nenes de la vulnerabilitat que en molts aspectes vitals
comporta el fet de ser menor. D'una banda, s'hi inclouen drets orientats a garantir l'accés als
recursos bàsics, com a la vida, la família, l'educació, la salut, la nutrició, el vestit, l'habitatge, el
descans, el joc o la informació. I, de l'altra, s'hi preveu la necessitat de protegir la infància de
determinades situacions especialment perilloses, com els conflictes armats, la violència, el treball
infantil, l'explotació econòmica o la privació de llibertat. Fins fa ben poc, el caràcter mundial de la
Convenció del Drets de l'Infant permetia contextualitzar determinats drets que es donaven
absolutament per descomptats en el context de les societats occidentals desenvolupades.
Desgraciadament, la irrupció de la crisi ha impregnat d'actualitat molts d'aquests drets bàsics en el
nostre entorn més immediat. Tot plegat obliga a preguntar-se quines són les línies vermelles que
no es poden traspassar en relació als drets i la infància.
De tots els recursos als quals cal garantir que els infants accedeixin, la nutrició emergeix com una
qüestió primordial i bàsica per la seva incidència directa en altres àmbits: sense una bona
alimentació és difícil garantir bona salut, bones condicions en el procés educatiu o un estat d'ànim
procliu al joc. Des de la crisi econòmica, la garantia del dret a la nutrició dels infants ha entrat en
crisi. A l'agost el Síndic de Greuges va publicar l'Informe sobre la malnutrició infantil a Catalunya ,
on es recollia que uns 50.000 nens i nenes pateixen privacions materials que afecten la seva
alimentació (no es poden permetre determinats aliments). El mateix informe denunciava 751
casos de desnutrició en nens catalans, uns nens que no ingereixen els aliments necessaris per a
un desenvolupament i creixement òptims. Alguns pediatres van voler matisar que es tracta de
casos de malnutrició i no de desnutrició, si bé no descartaven la desnutrició com una possibilitat
de futur atès l'augment de la pobresa. Com a resposta, al setembre la conselleria d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya va anunciar que el Govern reservava una partida de 34 milions
d'euros, 1,8 més que l'any passat, per atendre les necessitats de les beques menjador de
l'alumnat d'infantil, primària i secundària. Però com és habitual en els darrers anys, el curs
2013/2014 va començar sense resoldre les sol·licituds de beques que les famílies havien fet el
juny abans de finalitzar el curs 2012/2013. Fa dues setmanes, la Federació d'Associacions de
Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) va fer públic un informe on es denunciava que
17.000 nens i nenes, el 40% dels escolars, havien quedat exclosos de l'ajut malgrat patir una
pobresa evident. A més, des de la Fapac es reclamava a les administracions transparència i
celeritat per atendre els nens necessitats. A hores d'ara, i a un mes d'arribar a les vacances de
Nadal, hi ha consells comarcals que encara no han resolt les sol·licituds de les beques menjador
per a aquest curs, la qual cosa vol dir que hi ha nens i nenes que molt probablement pateixen
carències alimentàries i que cada dia van a l'escola. Quan en aquests territoris es facin públiques
les concessions de beques, caldrà esperar que el govern de la Generalitat faci el traspàs de
diners als consells comarcals, els consells als ajuntaments i els ajuntaments a les AMPA de les
escoles. Amb tot, l'experiència de cursos anteriors situa el pagament de les beques al mes de
març, a tres mesos de finalitzar el curs. La descripció d'aquesta realitat dibuixa un escenari amb
suficient evidència empírica per afirmar que s'han traspassat les línies vermelles dels drets de la
infància. Més enllà de si existeix o existirà desnutrició a Catalunya, hi ha nens i nenes catalans
que no tenen possibilitat d'ingerir el que, segons l'Organització Mundial de la Salut, haurien de
menjar per la seva edat. Per què el govern català no assumeix aquesta qüestió com una prioritat?
Per què el govern català no assumeix la responsabilitat de garantir els drets dels infants, tal com
reclama l'Assemblea General de les Nacions Unides?

http://usuaris.tinet.org/mrpte/calaix.htm
L'MRPTE US DESITJA UN BON NADAL I UN FELIÇ ANY NOU
Aquest exemplar al nostre web :
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