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PRESENTACIÓ

La Memòria 2019 de l’Associació de Mestres Rosa Sensat que es presenta a l’Assemblea General no 

és una memòria qualsevol, com tampoc està sent el 2020 un any normal.

Si normalment, quan la Memòria s’aprova a l’Assemblea en un mes d’abril, valorem objectius i actuacions 

a cavall entre el pla de treball de l’any anterior i l’encara vigent, i per tant encara no finalitzades, aquest 

mes de setembre de 2020 valorarem algunes actuacions que es van realitzar fa més d’un any i mig, a 

l’inici de l’any 2019, abans d’haver aprovat el pla de treball de l’any passat. D’altra banda, només ens 

falten uns pocs mesos per acabar l’any vigent i elaborar una nova memòria. Per tant, no pot ser una 

memòria qualsevol, com si encara no hagués passat una bona part d’aquest 2020.

No oblidarem mai l’any 2020. La crisi sanitària deguda a la COVID-19, el confinament i el tancament 

de les escoles, l’adaptació accelerada a l’ensenyament no presencial, la crisi de confiança entre sectors 

de la comunitat educativa, la tímida reobertura de les escoles al mes de juny, la por i les incerteses 

davant de l’inici del curs 20-21, amb els dubtes i la desorientació del Departament d’Educació, malgrat 

les bones intencions. Tot això ens ha marcat i malgrat que ja ho valorarem en la propera memòria, 

no hi ha dubte que quan elaborem aquesta memòria 2019 estem fortament condicionats per aquest 

context.

El passat mes de febrer de 2020 ja teníem la memòria gairebé a punt per aprovar-la a la Junta Rectora 

i presentar-la a l’Assemblea prevista per al mes d’abril, però les circumstàncies ens han fet modificar 

en part la intenció inicial, com també i encara més el Pla de treball 2020.

Vam voler centrar la memòria en aquells objectius i activitats ja finalitzats i que realment es poguessin 

valorar, per fer-ne una valoració fonamentada i extreure’n propostes de millora útils per al següent 

pla de treball. Per això aquests objectius i activitats corresponen en gran part a la primera part de 

l’any 2019 (segona meitat del curs 18-19) i es deriven o són aplicació del Pla de treball 2018. També 

valorem objectius i actuacions del pla estratègic 19-21, concretades en el Pla de treball 2019, però 

aquestes es comencen a executar majoritàriament a partir de setembre de 2019, i en molts casos, en 

finalitzar l’any estan encara en desenvolupament i és aviat per avaluar-les. La nostra dinàmica s’apropa 

més a la de les escoles; funcionem per cursos, que comencen al setembre i es tanquen al juliol, després 

de l’escola d’estiu, el principal esdeveniment de l’Associació, que condensa tots els esforços i il·lusions 

de totes les que en formem part.

Hem volgut fer una memòria operativa, realista, fàcil de llegir però amb dades i contingut de fons, per 

al debat avaluatiu i la millora, de manera que destaquem els objectius assolits, parcialment assolits 

i no assolits. I d’aquí fem propostes de millora i de continuïtat. També en destaquem les actuacions 



més rellevants i l’equip de treball que les ha fet possibles. No tota la informació i no totes les dades en 

què es basa la memòria es recullen en aquest document, perquè hem fet un esforç de síntesi per tal 

que la memòria també sigui un instrument de coneixement i de reflexió, però esperem que serveixi per 

fer-se una idea prou aproximada d’allò en què hem esmerçat els recursos i les aportacions de totes les 

associades i de fins a quin hem assolit els objectius marcats.

La sensació és que l’any 2019 es va saldar amb un balanç satisfactori i coherent amb els eixos 

prioritaris que ens havíem proposat. Hem continuat amb l’actualització del discurs de l’Associació, la 

dinamització de les relacions amb l’entorn i el teixit social, l’increment de la visibilitat de l’Associació 

i la millora organitzativa. La sostenibilitat l’estabilitat econòmica, una de les prioritats destacades, ha 

estat i segueix sent un dels focus d’actuació en què s’han esmerçat més esforços. Malgrat tot, tenim 

reptes pendents, i per avançar en alguns dels objectius estratègics hem de reorientar algunes de les 

actuacions i hem de promoure’n de noves i diferents, de manera valenta i decidida, fins i tot en les 

circumstàncies difícils que ens esperen. 

L’espai de debat i reflexió central de l’escola d’estiu 2019, que és el Tema General, es va centrar 

a «Aprendre amb els altres per construir noves solidaritats». Però en el moment en què presentem 

aquesta Memòria 2019 ja hem celebrat la 55a EE, al juliol del 2020. I tot i que haurà de formar part 

de la Memòria 2020 que aprovarem el proper any, no ens podem estar de recordar el Tema General, 

“Educar en temps de revoltes” i el debat que ens ha portat a la redacció de les Conclusions, que no 

s’han pogut presentar com altres anys. Hem d’aprofitar aquest impuls participatiu per créixer encara 

més com a Associació i guanyar més presència pública en uns temps “revoltats” en què serà més 

important que mai projectar l’educació com a bé comú tal com l’entenem.

ROSA SENSAT, UNA ASSOCIACIÓ DE MESTRES

L’Associació de Mestres Rosa Sensat és una associació plural i diversa formada per més de mil persones 

associades i moltes d’altres vinculades a través del voluntariat, que participen en el debat i el treball 

conjunt per la millora de l’educació. 

La primera Escola de Mestres Rosa Sensat va néixer el 1965 i es va constituir com associació l’any 1980. 

Els objectius compartits són els següents: vetllar per l’acompliment dels drets dels infants, aconseguir 

una escola pública de qualitat que valori com un fet positiu la diversitat per raó de gènere, procedència, 

creença, edat o ètnia, que potenciï la igualtat d’oportunitats, i compartir i difondre pràctiques educatives 

renovades per construir de manera dinàmica una educació i una escola adequada a la realitat de cada 

comunitat, en una societat complexa i canviant. 

Les activitats principals de l’AMRS giren al voltant de la formació, les publicacions i la biblioteca. 

Entenem la formació com un aprenentatge continu i de suport mutu entre educadors, equips i col·lectius 

educatius, que es fonamenta en tres pilars: la pràctica, la reflexió i l’autoformació. La comunicació i la 
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difusió, a través de revistes, de llibres i de les xarxes socials, reforcen i afavoreixen la voluntat que Rosa 

Sensat sigui un dels referents en el món de l’educació, i que la seva veu estigui present i sigui influent 

en el debat públic. 

COM ENS ORGANITZEM

L’Associació de Mestres Rosa Sensat és una entitat sense ànim de lucre que es regeix per l’Assemblea 

General, que és l’òrgan sobirà de l’Associació, per la Junta Rectora i per la Comissió Executiva.

La Comissió Executiva s’encarrega de desenvolupar el pla de treball, aprovat per l’Assembla i amb el 

seguiment de la Junta Rectora, amb l’equip de treball de l’AMRS i la col·laboració de moltes persones 

voluntàries, associades o simpatitzants.

Les àrees i serveis en què s’estructura l’Associació són els següents:

Formació

Publicacions

Publicacions generals

Revista Perspectiva Escolar

Revista In-fàn-cia, educar de 0 a 6 anys

Revista In-fan-cia, educar de 0 a 6 años

Revista Infància a Europa avui / Infancia en Europa hoy

Revista In-fan-cia Latinoamericana

Comunicació

Biblioteca

Serveis generals (inclou Recepció)

 

En coherència amb algun dels objectius estratègics, durant l’any 2019 s’ha fet un esforç important 

per incrementar la coordinació entre tots els serveis, amb la implicació de totes les treballadores, i per 

generar un treball a partir de projectes compartits i transversals, amb una organització menys rígida i 

més flexible i eficient. Pensem que hem fet passes importants, però aquesta tasca continuarà durant els 

propers cursos. (Vegeu l’annex 1.)

 

EL TREBALL VOLUNTARI

Durant el 2019, l’Associació ha rebut el suport voluntari de més de cinc-cents mestres, professors i 

educadors, una xifra que reflecteix el dinamisme de l’entitat. La tasca d’aquest voluntariat se centra 

fonamentalment en els grups de treball i en els consells que s’esmenten al llarg d’aquesta memòria, 

així com en el grup d’Arxiu.
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PERSONES ASSOCIADES

Les persones associades a Rosa Sensat són el principal actiu de l’Associació. Des dels inicis el nombre 

d’associats ha anat fluctuant, però en els últims anys es manté constant: malgrat que hi ha baixes, 

queden compensades per les altes, la qual cosa ha donat una estabilitat que considerem positiva.

Malgrat que Rosa Sensat té presència a tot Catalunya, a la resta de l’Estat i a altres països d’Europa i 

l’Amèrica Llatina, fonamentalment els nostres associats són de Barcelona i província.
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RELACIONS AMB ENTITATS I INSTITUCIONS

L’activitat de l’AMRS pren tot el seu sentit en el treball en xarxa i en l’establiment, manteniment i reforç 

de les relacions amb altres entitats, institucions i també amb les administracions, tant per establir 

sinergies i multiplicar l’impacte de les nostres actuacions, la presència i la influència de l’Associació, 

com per aconseguir i optimitzar recursos econòmics i materials.

Per això són centrals també alguns dels objectius estratègics 19-21. L’activitat de l’Associació en aquesta 

línia consisteix a establir acords i convenis amb altres entitats i administracions, així com participar en 

concursos i convocatòries de subvencions alineades amb els nostres objectius i actuacions, bàsicament 

promogudes per les administracions (Generalitat, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i 

altres ajuntaments, etc.).

El grau de col·laboració i de propostes en què participem és molt ampli i variable, des de les més 

consolidades i estructurades, de vegades amb un conveni, a les més esporàdiques i puntuals. Sens 

dubte, és una de les línies de treball més dinàmiques i essencials, que recau sobretot en els membres 

de la Comissió Executiva i de la Junta Rectora, junt amb l’equip de treball, i que caldria estendre a totes 

les associades que hi volguessin participar. (Vegeu l’annex 2.)

Menció a banda mereix la Fundació Artur Martorell (FAM), que va ser constituïda a l’octubre de 1967 

amb la voluntat de donar suport a Rosa Sensat. Aquest suport s’ha mantingut fins al moment actual 

fonamentant-se en aspectes socials i cívics i, alhora, oferint un ajut continuat des de dos vessants: 

per una banda, assumint la responsabilitat i el manteniment de la seu de l’Associació, i per l’altra, 

donant suport econòmic i transferint a Rosa Sensat els recursos d’institucions, entitats i persones que 

tenen confiança en la feina que s’hi desenvolupa. La Comissió Executiva forma part del patronat de 

la Fundació en representació de l’Associació. A partir de l’any 2019, la FAM ha transferit a l’AMRS 

la gestió de la seu amb els recursos corresponents, de manera que l’Associació passa a tenir aquesta 

responsabilitat, que alhora ens obre portes per explorar nous formats i experiències compartides en l’ús 

dels espais.

 

BALANÇ DE COMPTES

El treball coordinat d’Administració amb tots els serveis és fonamental per garantir l’alineació entre els 

objectius estratègics i una bona gestió econòmica per a la sostenibilitat de l’Associació, i si és possible 

el creixement, més encara en temps incerts com els actuals.

Una associació com la nostra, si vol generar activitat i tenir presència pública, necessita obtenir recursos 

que són fortament dependents de variables externes, la majoria difícils o impossibles de controlar 

directament. 

Junt amb les entrades degudes a la formació i les publicacions (llibres i revistes), cada vegada també 

més variables i difícils de preveure, les aportacions dels socis són la font de finançament més segura 
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i estable. És per això que el creixement associatiu i una revisió a fons del model social que volem és 

cabdal per assegurar el futur, en uns temps en què el paper i la dinàmica de les associacions són molt 

canviants.

Per tots aquests motius, el balanç de comptes, que presentem amb aquesta memòria, i el pressupost 

anual són molt més que instruments comptables per informar l’Assemblea i volem que esdevinguin 

eines útils per a la presa de decisions i la redefinició d’objectius. 

El treball sistemàtic del Consell Econòmic, format per Francina Martí, Xavier Casamayor, Alfons 

Angulo, José Granados, Bet Madera, Josep Maria Sesplugues i David Altimir (Àngel Domingo a partir 

de setembre), és fonamental per millorar la gestió econòmica de Rosa Sensat, i el seu assessorament 

permet elaborar el tancament de l’any i la proposta de pressupost per tal de lliurar-lo a la Junta Rectora 

i a l’Assemblea de socis.

8 
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MEMÒRIES DE LES ÀREES I SERVEIS

MEMÒRIA FORMACIÓ 2019
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MEMÒRIA PUBLICACIONS 2019

PERSPECTIVA ESCOLAR
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LLIBRES
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INFÀNCIA 0-6 ANYS
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INFANCIA 0-6 AÑOS
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INFANCIA LATINOAMERICANA
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INFÀNCIA A EUROPA

RESUM PUBLICACIONS

EQUIP
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MEMÒRIA BIBLIOTECA 2019
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MEMÒRIA COMUNICACIÓ 2019

EQUIP: 

Responsable de comunicació: Mireia Pérez (fins a l’abril del 2019),  
Ana Maestre (des del maig del 2019)

Disseny: Clara Elias 
Col·laborador voluntari i gestor de xarxes socials: Jordi Navarro
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MEMÒRIA ADMINISTRACIÓ 2019

EQUIP: 

Cap d’administració: Josep Maria Sesplugues.

Equip d’administració: Pau Ruiz i Àlex Vila.

Manteniment tecnològic: Pau Ruiz.
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MEMÒRIA SERVEIS GENERALS 2019

EQUIP: 

Rosa Subirats, Nil Marlès i Pau Llorens (des del desembre del 2019)
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MEMÒRIA ARXIU 2019
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VALORACIÓ DELS EIXOS ESTRATÈGICS 2019-2021 (EXERCICI 2019)

A partir de les memòries dels diferents serveis, i amb una visió global, integradora i transversal de 

l’Associació, compartim a continuació unes breus valoracions del grau d’assoliment dels diferents objectius 

durant l’any 2019.

1. Aprenentatge i suport mutu entre educadors, equips i col·lectius educatius

Millora de l’enfocament i les estratègies de formació pel que fa als temes, modalitats i equips, mitjançant el treball conjunt, 

participatiu i transversal, l’intercanvi d’experiències i pràctiques pedagògiques renovadores i crítiques, el treball en xarxa des 

de la base i la pràctica reflexiva, per fomentar una educació global i integral de la persona i la transformació i millora de les 

escoles des d’una perspectiva democràtica i de servei públic, amb incidència també en la formació inicial.

Ha millorat força la coordinació de Formació, Publicacions i Biblioteca, l’impuls i la coordinació dels 

grups de treball, la sistematització de la formació en centres, les relacions i col·laboracions amb altres 

entitats i s’ha iniciat un treball més sistemàtic amb els equips de formadors.

Les tipologies i modalitats de formació s’han renovat i es valora molt positivament la qualitat i el grau 

d’innovació de les formacions realitzades.

Tanmateix, la formació permanent del professorat ha patit canvis importants en els últims anys i es 

veu necessari un diagnòstic aprofundit de tendències i necessitats que condueixi a un pla estratègic de 

formació per als propers cursos, que faci possible la millora qualitativa i quantitativa de la formació que 

s’ofereix des de l’Associació i un seguiment sistemàtic amb dades i indicadors.

2. Difusió, comunicació i presència pública de l’Associació

Impuls dels canals i els instruments de difusió i comunicació de les activitats, projectes, materials i publicacions de l’Associació, 

de forma coordinada i transversal amb totes les àrees i serveis, tot reforçant els missatges, principis i estratègies prioritàries 

per arribar a tots els socis i a col·lectius i sectors nous i més amplis, amb un equilibri entre qualitat i interès, per enfortir la 

presència de l’AMRS en l’opinió pública i projectar la seva forma d’entendre l’educació, els infants i la societat, i la defensa 

de l’educació pública.

Amb la consolidació, desenvolupament i ampliació de les funcionalitats de la nova plataforma web 

s’ha millorat el posicionament de l’Associació en el debat públic, en les xarxes socials i s’ha arribat a 

més socis, simpatitzants, sectors i col·lectius. En el proper exercici s’introduiran millores tècniques que 

resolguin alguns dels problemes detectats  (cerques, registre, inscripcions, etc.).

Ha millorat la coordinació de Comunicació, Formació, Publicacions, Biblioteca i la resta d’altres serveis. 

Cada vegada és més palès el paper central de Comunicació en l’organització i per a l’assoliment de 

bona part dels objectius estratègics. Això es contradiu amb els pocs recursos humans de què disposa i 
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fa evident que cal generar més sinergies amb la resta de serveis per millorar l’eficiència i elaborar un 

pla de comunicació.

Publicacions i Biblioteca segueixen sent dos serveis essencials per difondre les activitats de l’Associació 

i fer arribar el discurs al sector educatiu i a la societat en general, i les activitats que generen estan ben 

orientades en aquesta línia. Tanmateix, cal plantejar-se objectius d’increment de vendes i subscripcions 

i cercar altres models de sostenibilitat. Aquests objectius han d’estar alineats amb les estratègies i 

campanyes d’increment del nombre de socis.

Un repte pendent era treballar de manera més coordinada els diferents equips de Publicacions i les 

revistes. S’ha avançat en aquesta coordinació, que ha facilitat una visió global de totes les publicacions 

de l’Associació.

Amb l’inici del curs 19-20 es va donar un nou impuls al projecte de la nova Perspectiva Escolar, que ha 

vist la llum l’any 2020.

3. Revitalització organitzativa i coherència d’acció

Desenvolupament d’una estructura organitzativa, que doni resposta a una coherència estratègica i a unes prioritats d’acció, 

que asseguri l’eficàcia i l’eficiència i que respongui a les finalitats i als principis de l’Associació, a partir d’un treball transversal 

i coordinat, el foment de la participació de socis i persones afins i la col·laboració amb institucions, entitats i col·lectius que 

consolidin el sentit i la visió de l’Associació i la seva projecció social.

S’han implementat mesures i accions per facilitar la coordinació i l’intercanvi d’informació de 

coneixements entre l’equip de treball per a la millora organitzativa. En paral·lel, s’ha efectuat un 

treball de diagnòstic participatiu amb propostes de millora per a la coordinació i la integració global i 

transversal de tot l’equip i de l’activitat de l’Associació. El pas següent és implementar progressivament 

aquestes mesures en l’organització i avançar en el repte de treballar per projectes compartits.

Ha millorat la coordinació de grups de treball i la implicació de socis, formadors, voluntaris i 

simpatitzants. Tanmateix, és necessari augmentar la implicació dels socis en l’activitat de l’associació, 

el sentit de pertinença a l’AMRS. Aprofitant aquest impuls, caldrà elaborar un pla global a mitjà termini 

per incrementar el nombre i la diversitat dels socis, amb noves propostes de tipologia i vinculació dels 

associats.

4. Creixement associatiu i sostenibilitat econòmica

Desplegament d’un pla de creixement quantitatiu i qualitatiu, tant en clau interna com externa, en totes les dimensions que 

responguin a les finalitats de l’Associació, que tingui en compte els canvis educatius, socials i generacionals, que garanteixi 

la sostenibilitat econòmica dels projectes mitjançant aliances i col·laboracions i que tingui com a base de les actuacions la 

participació i el protagonisme dels socis, la implicació de les persones i grups, la consolidació de l’Associació, la seva identitat 

i els seus principis i la seva presència en fòrums, debats i opinió pública.
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S’han consolidat i s’ha donat un nou impuls a algunes aliances i convenis de col·laboració, per exemple 

amb Abacus, Xarxes pel Canvi, i la FMRPC. Tot i així, encara hi ha sectors per explorar i on incrementar 

la presència i l’activitat de l’Associació. Cal fer una tasca de prospectiva i de cerca d‘aliances més 

proactiva, tant en l’entorn català com en l’espanyol, europeu, llatinoamericà i la resta del món.

Un d’aquests sectors són les universitats, amb qui caldria establir convenis de col·laboració per dur 

a terme projectes comuns, i pensant especialment a apropar els estudiants a partir de campanyes 

d’associació destinades a aquest col·lectiu.

Per assolir els objectius d’aquest eix estratègic és central el Pla de creixement associatiu que ja s’ha 

avançat en valorar l’eix anterior.

Un important repte en el futur immediat és millorar i rendibilitzar la gestió de l’edifici de Drassanes, 

especialment després del traspàs per part de la FAM i l’assumpció de les responsabilitats de gestió i de 

manteniment de l’edifici. Caldrà fer un pla de gestió de l’edifici que tingui en compte tant els aspectes 

globals com locals i que inclogui la reorganització i manteniment dels espais. Per al desenvolupament 

i la implementació d’aquest pla passen a tenir un paper central els Serveis cenerals, formats per les 

persones de recepció i que intervindrien de manera més directa en el funcionament de l’Associació.

Per, no serà possible desenvolupar tots aquests objectius estratègics sense garantir la sostenibilitat 

econòmica. S’haurien d’utilitzar les eines de seguiment de l’estat financer per prendre decisions i 

reorientar els objectius de manera que es generi activitat que aporti recursos i que, alhora, permeti 

realitzar altres activitats menys rendibles econòmicament però que una associació com la nostra ha 

d’impulsar per mantenir la seva missió. Caldria concretar aquests mecanismes en un pla de sostenibilitat 

econòmica que es pugui anar avaluant i redefinint.
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ANNEXOS

ANNEX 1. COM ENS ORGANITZEM: LES PERSONES

L’Associació de Mestres Rosa Sensat és una entitat sense ànim de lucre que es regeix per l’Assemblea 

General, que és l’òrgan sobirà de l’Associació, per la Junta Rectora i per la Comissió Executiva.

Junta Rectora

La Junta Rectora està formada per onze socis elegits en l’Assemblea per un període de tres anys, tres 

membres de la Comissió Executiva i vuit vocals. Els caps dels serveis de l’Associació també hi assisteixen 

amb veu i sense vot. La funció principal de la Junta Rectora és complir les finalitats de l’Associació.

Vocals de la Junta Rectora

Joan Maria Girona, Clara Salido, Jaume Funes, Cristina Correro, Rosa Ferrer.

Fins agost 2019: Silvia Morón, Lluïsa Terrades, Sílvia Martínez Grau.

A partir de setembre 2019: Daniel Espresate, Jordi Navarro, Carme Alemany.

Comissió Executiva

Presidenta: Francina Martí.

Secretaria: David Altimir fins a l’agost i Àngel Domingo a partir del setembre.

Tresoreria: Bet Madera.

Administració

Cap d’administració: Josep Maria Sesplugues.

Equip d’administració: Pau Ruiz i Àlex Vila.

Manteniment tecnològic: Pau Ruiz.

Àrea de Formació

Cap de formació: Bet Madera.

Coordinació: Chiqui Subirana (fins al mes de setembre), Pep Reyner, Núria Martínez.

Àrea de Publicacions

   Publicacions generals

Direcció: Xavier Besalú.

Direcció adjunta: Joan Portell.

Coordinació: Mercè Marlès.

   Revista Perspectiva Escolar

Direcció: Xavier Besalú.

Direcció adjunta: Joan Portell.

Coordinació: Mercè Marlès.

   Revista In-fàn-cia, educar de 0 a 6 anys

Direcció: Tona Castell.

Cap de redacció: Raimon Portell.

Coordinació: Mercè Marlès.

Maquetació: Clara Elias.
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  Revista In-fan-cia, educar de 0 a 6 años

Direcció: Sergio Díez (Cantàbria), Carmen García (Andalusia), Tona Castell.

        Cap de redacció: Raimon Portell.

Coordinació: Mercè Marlès.

Maquetació: Clara Elias.

  Revista Infància a Europa avui / Infancia en Europa hoy

Coordinació: David Altimir.

Maquetació: Clara Elias.

Traducció: Maria Lucchetti.

  Revista In-fan-cia Latinoamericana

Coordinació i edició: Silvia Morón (fins l’agost del 2019) i Rosa Ferrer.

Maquetació: Clara Elias.

Àrea de Comunicació

Responsable de comunicació: Mireia Pérez (fins a l’abril 2019) Ana Maestre (des de maig del 2019).

Col·laborador voluntari i gestor de xarxes socials: Jordi Navarro.

Disseny: Clara Elias.

Àrea de Biblioteca

Biblioteca d’educació i fons històric: Pau Raga.

Biblioteca infantil i juvenil: Amàlia Ramoneda.

Suport bibliogràfic: Marta Cava.

Serveis generals (Recepció)

Equip de recepció: Rosa Subirats, Nil Marlès i Pau Llorens (des de desembre del 2019).

El treball voluntari

Durant el 2019, l’Associació ha rebut el suport voluntari de més de cinc-cents mestres i professors, una 

xifra que reflecteix el dinamisme de l’entitat. La tasca d’aquest voluntariat se centra fonamentalment 

en els consells que es van especificant al llarg d’aquesta memòria, i en les persones següents:

Arxiu: Paquita Claveria, Montse Segú, Mercè Vilaró i Mercè Comas.

Biblioteca: Paola Bustamante, Maria Vinuesa, Mariona Trabal i Assumpta Canal.

Comunicació: Jordi Navarro.

Càarem (Centre d’activitats i àmbit de reflexió per a l’educació matemàtica): Dolors Estrada, M. Josep 

Curero, Mercè Maeso i Trini Riu.

Personal del SOC (Programa de garantia juvenil)

• Fins a l’abril 2019: Esther Esquias, Felipe López, Mireia Pérez, Marta Navarro.

• Des de novembre del 2019: Maria Betoret, Mireia Kun, Núria Picas, Sheila Georgiana Pop
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ANNEX 2. RELACIONS AMB ENTITATS I INSTITUCIONS: EL TREBALL EN XARXA

 

Convenis i subvencions

Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació

Conveni de col·laboració i cessió de l’edifici de Drassanes.

Dues comissions de serveis.

Subvenció per a l’organització de l’Escola d’Estiu.

Departament de Presidència

Subvenció per a les publicacions periòdiques.

Departament de Cultura

Ajuts de Política Lingüística, ICEC i OSIC.

SOC (Programa de garantia juvenil)

Contractes de pràctiques de sis mesos.                                                          

Ajuntament de Barcelona

Institut Municipal d’Educació

 Subvenció de projectes.

Institut de Cultura de Barcelona

 Subvenció de projectes.

Diputació de Barcelona - Cultura, Educació i Esports

Conveni de col·laboració i subvenció.

Ajuntament de Sant Cugat - Patronat Municipal d’Educació

Conveni de col·laboració: una comissió de serveis a temps parcial.

Fundació Artur Martorell

Subvenció fundacional i vincle institucional.

Cooperativa Abacus

Conveni de col·laboració amb aportació econòmica en concepte de publicitat i altres vies de 

col·laboració.

Baratz

Conveni de col·laboració per al programa informàtic de la biblioteca.

Universitat Autònoma de Barcelona

Conveni de col·laboració per acollir estudiants en pràctiques.

Universitat Internacional de Catalunya

Conveni de col·laboració per a la recerca en literatura infantil del Grup de Recerca en Sostenibilitat 

i Educació Integral (SEI) de la Facultat d’Educació. 

Universitat Ramon Llull - Blanquerna

Facultat de comunicació i relacions internacionals.

Conveni de col·laboració per acollir estudiants en pràctiques.
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Convenis de col·laboració

Associació Dret a Morir Dignament

Conveni de col·laboració.

Col·legi de Periodistes de Catalunya

Conveni de col·laboració.

Consorci d’Educació de Barcelona, ICE de la UAB, programa Escola Nova 21

Conveni de col·laboració per al projecte Xarxes pel Canvi.

Creart

Organització no governamental, laica, independent i sense ànim de lucre que treballa per millorar 

la qualitat de l’educació dels nens i nenes, i les seves condicions de vida, utilitzant l’art com a eina 

de transformació social.

Conveni de col·laboració per a l’execució del programa «Camins i cruïlles de l’art i l’educació per 

a la justícia global».

Escola Massana

Escola d’Art i Disseny a Barcelona: arts visuals, arts aplicades i disseny. Enguany el conveni de 

col·laboració ha permès realitzar la 54a Escola d’Estiu en els seus espais. 

Filmoteca de Catalunya

Conveni de col·laboració.

UOC Universitat Oberta de Catalunya

Conveni de col·laboració per organitzar el postgrau «Avaluar per aprendre» i descomptes per socis 

i col·laboradors.

Versembrant

Conveni de col·laboració per participar en la formació de la 54a Escola d’Estiu i en l’Escola de 

Tardor, amb l’objectiu de fomentar la consciència crítica del jovent, mitjançant l’art urbà i el hip 

hop. També s’elaborarà un dossier amb material didàctic, dins la col·lecció “Dossiers”. 

 

Entitats amb les quals tenim vincles

Associació de Publicacions Periòdiques en Català

Entitat que agrupa els editors de revistes en català, d’informació general i especialitzada, amb 

distribució i difusió dins de l’àmbit català.

Association Heloïse

Associació d’àmbit europeu que reuneix els itineraris i els llocs en els quals grans figures de 

l’educació han deixat una forta empremta. Participem en el consell rector i el maig de 2019 vam 

participar a l’Assemblea general a París.

Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)

Autoritat independent que regula la comunicació audiovisual de Catalunya i vetlla pel compliment 

de la normativa aplicable als prestadors de serveis de comunicació audiovisual.

eduCAC

Programa d’educació en comunicació amb l’objectiu de promoure l’educació mediàtica en àmbits 

educatius formals i informals.
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Plataforma per l’Educació Mediàtica

Hi participem amb un representant.

ConCrit (CONstructive CRITicism)

Xarxa de professionals d’àmbit europeu, estudiants, educadors, investigadors, organitzacions 

no governamentals, activistes sindicals, artistes i altres persones interessades en el coneixement 

d’infants, joves i adults que estan preocupats pel seu benestar, i per la política i la pràctica educativa 

i social que els afecten.

Consell Escolar Municipal de Barcelona

Òrgan de participació ciutadana en l’àmbit de l’educació que representa la comunitat educativa 

de la ciutat de Barcelona.

Comissió Innovació (Ajuntament de Barcelona)

Hi participem amb un representant que presideix la comissió.

Desmilitaritzem l’Educació

Campanya creada per diverses entitats vinculades al foment de la pau i l’educació amb l’objectiu 

d’impedir la presència de les institucions militars i els seus valors en els espais educatius.

Diari de l’Educació

Espai de periodisme compromès amb l’educació, i un punt de trobada per a l’anàlisi, la reflexió i 

l’intercanvi de tota la comunitat educativa dels territoris de parla catalana. Des dels inicis del diari 

Rosa Sensat hi participa amb d’un blog d’opinió i forma part del Consell Assessor del diari. 

Drac Màgic - Cultura audiovisual

Cooperativa d’iniciativa social dedicada fonamentalment a l’estudi i a la divulgació de la cultura 

audiovisual i la seva utilització en diverses activitats educatives, socials i culturals.

Escola Lliure El Sol

Institució no lucrativa que té com a principal objectiu impulsar el coneixement i el creixement dels 

activistes, dirigents i treballadors de l’educació popular i l’economia social per a la millora de les 

condicions de vida i la plena ciutadania dels ciutadans i ciutadanes.

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP)

Agrupa associacions del professorat i moviments de renovació pedagògica del nostre país que 

tenen per objectiu impulsar la innovació i la millora educativa. Enguany s’ha actualitzat l’encaix 

de l’AMRS dins de la FMRPC; l’Associació hi participa com a entitat i es planteja un pla de treball 

conjunt.

Fundació Ferrer i Guàrdia

Entitat sense afany de lucre que treballa en l’àmbit de la joventut, l’educació, la participació 

democràtica, la ciutadania europea i les polítiques públiques, en general.

Fundació Marta Mata

Té com a finalitat destinar la casa Cal Mata de Saifores al desenvolupament d’una concepció 

dinàmica de l’escola en el medi social i a les relacions entre l’educació i el món de la cultura, del 

treball, de l’esplai i del civisme.
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Fundació Tot Raval

Plataforma de seixanta associacions, institucions, persones i empreses vinculades al Raval que té 

un objectiu comú: la millora de la qualitat de vida al barri. Rosa Sensat és un dels patrons. 

Grup d’Educació Comunitària

Hi participem amb un representant.

La Educación Que Nos Une (LEQNU)

Plataforma d’entitats de l’Estat espanyol que té com a objectiu visualitzar moviments de resistència 

en l’àmbit educatiu i pràctiques d’educació emancipadora arreu.

Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global 

Xarxa que promou l’acció col·lectiva de les entitats afiliades, que treballa activament per aconseguir 

la justícia global i l’erradicació de les desigualtats a tot arreu.

Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)

Agrupa moviments de renovació pedagògica, associacions de famílies, sindicats i entitats cíviques 

amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de l’educació del país.

Premi Mestres 68

El Premi Mestres 68 reconeix la tasca desenvolupada en el món de l’educació, especialment en 

l’àmbit de Girona. Rosa Sensat forma part del jurat. 

Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana

Adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, de l’Institut d’Estudis Catalans, que té per 

finalitat la documentació i investigació, la informació i la difusió de la història de l’educació en els 

països de llengua catalana. 

Somescola

Plataforma d’entitats cíviques, culturals i de l’àmbit educatiu organitzades per refermar el suport a 

l’escola catalana i al model de cohesió social.

Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC)

Té com a objectiu promoure els drets dels infants i els adolescents reconeguts a la Convenció 

sobre els Drets de l’Infant, adoptada per les Nacions Unides l’any 1989. Està formada per entitats 

dedicades a diferents vessants de l’àmbit de la infància i l’adolescència. Rosa Sensat hi participa 

amb un representant. 

Xarxa 0-6

Xarxa de professionals de l’educació dels infants de 0 a 6 anys amb una doble finalitat: treballar en 

l’aprofundiment del coneixement de les necessitats i drets dels infants d’aquestes edats i informar 

la societat catalana d’aquelles accions o polítiques que des del punt de vista de les persones que 

formen la xarxa són denunciables en la mesura que vulneren els drets dels infants.

 Activitats on hem participat en col·laboració 

Congrés d’Educació Pública (2019-2020)

S’ha creat amb l’objectiu d’articular un marc de coordinació, reflexió i intercanvi entre tots els 

centres educatius públics de Catalunya per fer-se present socialment i definir propostes alternatives 

als reptes de transformació educativa que tenim.

hem participat des dels inicis en la seva organització des del Grup Promotor, juntament amb la 

FMRP i les escoles adherides. 
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Col·loqui Internacional: Pedagogies de la democràcia i de la resistència a Europa al segle xx i 

avui dia

Celebrat a Barcelona del 7 al 9 de febrer de 2019 a l’Institut d’Estudis Catalans. A partir de l’anàlisi 

de situacions concretes, es van presentar pistes per a la construcció, a través de l’educació i de 

les pedagogies que es portin a terme, de l’Europa on ens agradaria viure. Es va fer referència als 

itineraris personals i pedagògics de cinc grans pedagogs catalans: Francesc Ferrer Guàrdia, Rosa 

Sensat Vilà, Alexandre Galí Coll, Ramon Fuster Rabés i Marta Mata Garriga.  

https://heloise2019.llocs.iec.cat/

Simposi cinquantenari de la mort d’Alexandre Galí (1886-1969) (25 d’octubre de 2019 – IEC)

Trobada d’una trentena d’experts per aprofundir en l’obra pedagògica d’Alexandre Galí i debatre 

la seva projecció en el present. https://www.iec.cat/activitats/documents/Simposi%20Alexandre%20

Gal%C3%AD_%20Programa_%20%20IX-2019.pdf

Cimera catalana davant l’emergència climàtica (Departament de Territori i Sostenibilitat - 

Generalitat de Catalunya, desembre de 2019)

Participació en les sessions preparatòries en el sector de l’àmbit del coneixement, universitats, 

ensenyament i recerca.
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ANNEX 3. ALTRES ACTIVITATS DESTACADES DE L’ASSOCIACIÓ DURANT L’ANY 2019

27 d’abril: Assemblea general de socis 

21 de novembre: Commemoració dels 30 anys de la Convenció dels Drets dels Infants

26 de novembre:

Premi Marta Mata de Pedagogia 2019

El premi és concedit cada any per l’Associació de Mestres Rosa Sensat, amb la col·laboració de la 

Fundació Artur Martorell, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació 

de Barcelona i l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, a obres sobre educació que, a partir 

de l’anàlisi i la reflexió sobre la pràctica, contribueixin a la millora de l’educació i a enfortir la renovació 

pedagògica.

Aquest any el premi Marta Mata de Pedagogia ha estat atorgat a Emma Bosch pel treball titulat Sense 

paraules. Sis tallers de lectura d’àlbums sense mots per a totes les edats.

Guardó Marta Mata 2019

Modalitat individual: Yayo Herrero, antropòloga, enginyera, professora i activista ecofeminista 

espanyola, en agraïment al seu compromís amb la millora social i educativa i per la seva lluita per un 

futur millor de la humanitat i del nostre

Modalitat col·lectiva: l’ONG Proactiva Open Arms, en reconeixement a la seva tasca de rescat 

marítim i salvament de vides humanes de persones, adults, joves i infants que intenten arribar a 

Europa fugint de conflictes bèl·lics, la persecució o la pobresa, i en la cerca d’un futur millor.



MEMÒRIA


