Moviment Educatiu del Maresme

Grups de Treball
GT Educació 0-6 anys
L'objectiu
principal d'aquest grup es fer trobades periòdiques, posar en comú línies de
treball, fer assessoraments i sobretot compartir amb professionals d'aquesta etapa
els diferents interessos i necessitats. Des de la seva formació hem presentat
xerrades-col·loqui a càrrec d'especialistes de diferents àmbits, hem organitzat
els simposis anuals de 0-3 anys i sobretot hem mantingut l'entusiasme davant la
feina de ser mestre.

GT Fem un cafè
El
treball conjunt família i escola és bàsic en l&rsquo;educació dels nostres infants.
Cada vegada és més necessari un plantejament global i integral de les relacions
amb i entre les famílies en un context intercultural com és l&rsquo;actual.
Per
aquest motiu ens plantegem aquest grup de treball, adreçat a les escoles que
realitzin o estiguin interessades en realitzar programes per millorar la
participació de TOTES les famílies als centres, des d'una perspectiva holística

Hi poden participar professorat i
AMPAs.

GT Pedagogia Sistèmica
A
través de la pedagogia sistèmica ens posem en contacte amb el nostre sistema
familiar i mirem el sistema escolar, on estem situats i com establim les
relacions amb la comunitat educativa. La pedagogia sistèmica, així mateix, ens
permet tenir una nova mirada de cara als infants i les seves famílies, establir
ponts i crear vincles per facilitar la nostra tasca professional.

GT Aprenentatge Cooperatiu
L&rsquo;aplicació de l&rsquo;aprenentatge cooperatiu a les
aules. Reflexionar al voltant del tractament de la diversitat des d&rsquo;una
perspectiva inclusiva. Intercanvi d'experiències al voltant de
l&rsquo;aplicació a les aules de Dinàmiques, Estructures i tècniques cooperatives.
Elaboració de materials.

GT Kinesiologia
Grup de
treball, amb l&rsquo;objectiu de valorar i posar en comú l&rsquo;aplicació d'aquesta tècnica a les aules.

GT Escola d&rsquo;Estiu
Recollint
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les demandes i interessos dels educadors/es, organitzem cursos de formació durant
la primera quinzena del mes de juliol, que oferim a traves de la Escola d'Estiu. Un altre
objectiu important és buscar experiències innovadores que s'han portat a terme
a les escoles i mostrar els treballs que s'han realitzat als centres mitjançant
exposicions.

GT Educació dia a dia
Coordinem
el programa que s&rsquo;emet a Mataró Ràdio, que posa a debat temes d'actualitat educativa,
presents en l&rsquo;àmbit familiar, amb orientacions d'especialistes. Amb la
participació també de les escoles (claustre, professors i alumnes). El programa
s&rsquo;emet en directe els dilluns de 18
a 19 hores.

GT Escoles
Coordinem
el programa de ràdio Premià de Mar, un espai que pretén donar a conèixer el dia
a dia de l&rsquo;escola fomentant la comunicació entre els centres, el debat i la
reflexió. El nostre propòsit és divulgar, compartir coneixements i experiències
i, en definitiva, aprendre. El programa s&rsquo;emet tots els dimecres de 12 a 13 hores.

GT El Senat del MEM
És un
grup de treball format per educadors/es jubilats de la tasca docent. L&rsquo;objectiu
principal és incidir en la necessitat d'una Renovació-Revolució Pedagògica molt
necessària en aquest moment.
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