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Benvinguda institucional
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D’on venim? 
Imatges i principis 

#RepensemRS



Venim de la revolució pedagògica de les escoles de la república 

 

1931-39



Mestres fundadors 

Foto dels mestres fundadors (2011). D’esquerra a dreta Enric Lluch, M.Teresa Codina, 
Anna M. Roig, Jordi Cots, Pere Darder, Marta Mata i M. Antònia Canals. 

1966



1975



La represa amb la democràcia: la força i el compromís dels mestres

Cua per assistir a l’Escola d’Estiu de 1980 / Arxiu Rosa Sensat

1980



Quin pot ser el nostre paper en el 
context actual? Quin pot ser el 
nostre paper per construir una 
nova utopia per al futur comú? 

2005



Una institució històrica

Actes dels 50 anys de l’Associació / Arxiu Rosa Sensat

2015



2016

- Manca voluntat política per posar l’educació 
al centre

- Vivim en una cultura neoliberal i de mercat; 
alerta amb les innovacions.

- L’escola passa per una crisi de sentit com la 
resta d’institucions socials

- L’AMRS ha d’obrir-se als “altres actors 
educatius” i superar les febleses 
organitzatives per recuperar lideratge en el 
món educatiu



On som avui?
Avui, fortaleses i debilitats

#RepensemRS



On som? Algunes dades clau (Memòria 2021)



On som? Algunes dades clau (Memòria 2021)

EDAT



On som? Algunes dades clau (Memòria 2021)

Escola d’Hivern (Gener-Abril 2021) 6 formacions - 134 inscripcions

Escola de Primavera (Abril-Juny 2021) 4 formacions - 98 inscripcions

Escola de Tardor (Setembre-Desembre 2021) 10 formacions - 159 inscripcions

Jornades 6 jornades - 436 inscripcions

56a Escola d’Estiu 9 formacions - 485 inscripcions

Formació en centre 14 acompanyaments a centres

Oposicions 10 formacions - 168 inscripcions

FORMACIÓ



On som? Algunes dades clau (Memòria 2021)

Títols publicats - TràvelingCAT
- Veus des del confinament
- DIBUIXAR EL MÓN. Jugar, crear, compartir. Premi Marta 

Mata 2020
- T.I.76: En col·laboració, petits grans projectes
- La Colla del Besòs

Perspectiva 413. Educar de manera global
414. La mestra natura
415. Alimentació sostenible
416. Salut mental

Revistes Infància In-fàn-cia 0-6: núm. 238-243
In-fan-cia 0-6 años: núm. 185-190
Infancia Latinoamericana:
30. Primera Infancia y Pandemia: Aprendizaje y desafíos
31. Cuerpo, género y sexualidad

PUBLICACIONS



On som? Algunes dades clau (Memòria 2021)

Fons documental i activitat
·   Remodelació de l’espai Infantil i de la sala de matèries i magatzem. Creació d’una sala destinada als llibres 

de ficció per a joves.
·   Préstec de Mini BATS: 7 / any.

Catalogació
·   Documents catalogats: 472 documents.
·   Préstec: 6.700 documents.

Difusió i promoció
·   Coordinació seminari de biblioteques escolars del CRP de Ciutat Vella.
·   3 butlletins/any: Quins llibres...
·   3 butlletins/any: El Garbell.
·   12 maletes de Tothom a taula, 1 per a l’associació, 10 per als CRP de BCN, 1 per a la ciutat.

Serveis
·   10 cessions destinades a l’assessorament d’alumnes per al TFG.
·   Programació setmanal del seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil.
·   Programació mensual del seminari de Lectures Pedagògiques.
·   Trobada mensual amb cadascun dels grups de treball vinculats a la biblioteca.

Altres activitats
· 3 presentacions de novetats al llarg de l’any.

BIBLIOTECA



On som? Algunes dades clau (Memòria 2021)

Com ens organitzem: les persones
- Junta Rectora: 

11 sòcies elegides per l’Assemblea, inclosa la Comissió Executiva
- Comissió Executiva:

3 sòcies elegides per l’Assemblea
- Àrees i serveis. L’equip de treball:

17 persones amb diferents horaris
4 joves SOC (part de l’any)
estudiants en pràctiques

- Grups de treball i persones voluntàries



On som avui?

MENTI.COM

6594 5066

https://docs.google.com/file/d/1Cer3BF-Aq4KCDJK6YQUu5AYlBbefKIeU/preview


Repensem-nos
Què ens proposem amb el procés 

#RepensemRS



Fases del procés

CRUÏLLES

• Identificar els 
5 reptes clau 

MAPES

• Conèixer el 
context, 
identificar 
aliances i 
solapaments

CAMINS

• Formular la 
visió, la 
missió i les 
línies 
estratègiques 
d’acció a mig 
termini

Dimarts 22 
novembre 

Dissabte 14 
gener

Dijous 26 
gener  

Dijous  23 
febrer

Dissabte 18 
març



Com captar els reptes de l’associació? Com 
escoltar noves veus?                 

2a ronda dimarts 22 
novembre

3a ronda dissabte 14 de gener 

5 reptes 5 reptes

5 
reptes

5 
reptes

5 
reptes

5 reptes

150 reptes

15 novembre

 #grupAltaveu



Repensem-nos
Què farem avui?

#RepensemRS



https://docs.google.com/file/d/1PMs3nxVvL-gbRLUu7uB-tHDwA5SVDrjY/preview


• Posada en comú



REPENSEM el futur de 
l’Associació de Mestres Rosa 

Sensat
Engeguem un procés obert de reflexió sobre el futur de l’entitat

novembre 2022- març 2023

#RepensemRS

Moltes gràcies a tothom

pel seu compromís,

ens retrobem el 14 de gener!


