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#RepensemRS

REPENSEM el futur de l’Associació de Mestres Rosa Sensat



Benvinguda!
Membres del grup impulsor del procés #RepensemRS

#RepensemRS



Fases del procés

CRUÏLLES

• Identificar els 
5 reptes clau 

MAPES

• Conèixer el 
context, 
identificar 
aliances i 
encavalcaments

CAMINS

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

#RepensemRS



On som?              

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



Què farem avui?

Mapes per ubicar-nos en l’entorn 

#RepensemRS



Lectura grupal

En el nostre grup de treball llegirem i 
comentarem per a comprendre el resum de la 
darrera sessió i les idees força que han 
esdevingut eixos de treball per a la “nova” Rosa 
sensat.

#RepensemRS



Grau de suport

Cada persona, a través del seu mòbil, respondrà el 
grau de conformitat amb cada una de les 
sentències proposades.

Aquesta mateixa enquesta s’oferirà als socis, 
Referents educatius-fila 0, grup altaveu i educadors 
i educadores d’arreu.

#RepensemRS





Els nous mandats

Quines institucions, organitzacions, col·lectius, associacions…
poden ajudar-nos a desenvolupar el nou mandat?

Quines aliances, quines sinergies, quines complicitats…
podem promoure i cercar amb elles?

#RepensemRS



1. Reflexionar individualment i fer un petit llistat de col·lectius, 
institucions, organitzacions…
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1. Reflexionar individualment i fer un petit llistat de col·lectius, 
institucions, organitzacions…

2. Posar en comú aquestes propostes i valorar-ne la dimensió i la 
proximitat amb els reptes de Rosa Sensat 

#RepensemRS



1. Reflexionar individualment i fer un petit llistat de col·lectius, 
institucions, organitzacions…

2. Posar en comú aquestes propostes i valorar-ne la dimensió i la 
proximitat amb els reptes de Rosa Sensat 

3. Representar visualment aquestes aliances i sinergies amb el nou 
mandat a través d’un mapa visual.

#RepensemRS



1. Exposició i “caminada” col·lectiva pels mapes visuals 
d’aliances i sinergies.

2. Conversa oberta en gran cercle de tancament.

#RepensemRS



#RepensemRS
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Definició dels camins estratègics
Sessió 4:  Dijous 23 de febrer de 17:30 h a 19:30 h a Escola Anglesola.

Caminem juntes: procés participatiu per a l’aprovació del full de ruta.
Sessió 5:  Dissabte 25 de març de 10 h a 17 h a Cal Mata a Saifores, Tarragona

ABRIL - MAIG: PRESENTACIÓ DEL FULL DE RUTA A L’ASSEMBLEA i tret de sortida 
per a que les candidatures per a la nova junta puguin presentar programes a 
l’assemblea ordinària del juny d’acord als principis del procés #Repensem

Calendari

#RepensemRS
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#RepensemRS

REPENSEM el futur de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

Moltes gràcies a tothom

pel seu compromís,

ens retrobem el 23 de febrer

a l’Escola Anglesola!


