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QUI SOM?
El Moviment educatiu del Maresme (MEM) és una asso-
ciació que acull mestres i altres professionals del món 
educatiu i amb la nostra acció, volem contribuir a la millora 
social i educativa de la ciutat, de la comarca i, en conse-
qüència, del país.

• Des de la reflexió, el debat i la comunicació.

• Des de la confiança i la cooperació amb els professio-
nals i amb els centres educatius.

• Participant en el projecte educatiu de ciutat.

• Impulsant la innovació per donar resposta a la realitat 
social canviant en què ens trobem.

• Des d’un marc de convivència.

El MEM és una associació democràtica i sense afany de 
lucre, federada des de l’any 1985 als Moviment de Reno-
vació Pedagògica de Catalunya, entitat que reuneix més 
de vint associacions repartides per tot el territori català.

QUÈ FEM?
Les activitats de la nostra associació es decideixen, es co-
ordinen i s’executen des de tres àmbits: l’Assemblea, la 
Junta i la Permanent. Els professionals que participem en 
els diferents grups de treball col·laborem en la gestió apor-
tant criteri i experiència, amb una visió real i de futur de la 
pràctica pedagògica dels centres educatius de Mataró i 
de la comarca.

Grups de treball d’Aprenentatge Cooperatiu, d’Escola 
d’Estiu, de Pedagogia Sistèmica, Mataró Ràdio, del Cicle 
0-6 anys, del Senat... i molts més.

Un cop a l’any celebrem l’Assemblea anual dels  associats.

De tota aquesta organització, l’activitat més rellevant és la 
proposta formativa que s’ofereix al llarg del curs.

• Dijous del MEM. Cicle de conferències sobre temes 
educatius, ambientals, socials....

• Trobades d’intercanvi teòric i d’experiències

• Grups de treball. Espais de trobada entre professio-
nals amb un interès comú

• Escola d’Estiu. Proposta formativa i de relació per ex-
cel·lència

• Cursos, seminaris, màsters i postgraus

• Xerrades i debats de temes d’actualitat

• “Educació dia a dia”. Programa de Mataró Ràdio or-
ganitzat pel MEM

QUÈ PODEM
COMPARTIR AMB TU?
El MEM és un espai de trobada on poder compartir la 
nostra tasca educativa i col·laborar així en la recerca de 
respostes innovadores que garanteixin l’èxit del nostre 
sistema educatiu i assegurin una formació de qualitat 
per a tothom.

Ens agradaria comptar amb tu. I és per això que et con-
videm a  associar-te al MEM. Personalment i professio-
nalment, els avantatges que tindràs són molts:

1. Actuar i sentir-te part d’una comunitat educativa més 
àmplia.

2. Participar en la vida social i educativa de la ciutat.

3. Compartir el debat i la reflexió pedagògica amb altres 
professionals.

4. Contribuir a la recerca de bones pràctiques educatives.

5. Col·laborar directa i activament en l’organització de la 
proposta formativa que impulsa el MEM.

6. Trobar espais de formació que garanteixen l’adquisició 
de nous coneixements i habilitats.

7. Rebre informació sobre temes d’educació actuals: un 
resum diari de les notícies de l’àmbit educatiu i setmanal-
ment un resum d’activitats i notícies destacades.

8. Intercanviar experiències i enriquir-te personalment i 
professionalment gràcies al treball de cooperació amb al-
tres professionals.

9. Ampliar la mirada, més enllà de l’aula, del cicle i de la 
teva escola contreta.

10. Gaudir d’aquest espai de trobada que ofereix el MEM.

11. Possibilitat d’inscriure’s uns dies abans del període 
general a l’Escola d’Estiu.

12. Descomptes en els preus dels cursos organitzats pel 
MEM.
 


