
SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ – CONVENI 2022

Dins l’Àmbit d’Educació fem memòria i justifiquem les activitats conveniades

1. Suport a la infraestructura per la realització d’activitats de formació, sensibilització, 
dinamització i convivència.

A través del Programa setmanal del MEM a Mataró Ràdio, “Educació dia a dia” s’han exposat els 
següents temes:

Marxes exploratòries amb persp.de gènere
Escola Inclusiva
Llenguatge de Signes a Mataró
Fòrum de Joves de Mataró
Dia internacional de les Llengües maternes
Valoració de la situació curs 21/22
Dia de la dona treballadora
La llengua a l’escola. Immersió
L’evolució des del 1r any de vida fins al 5è de 
l'Ins. les Cinc Sènies
Fira Mataró Orienta
Ins.Laia l’Arquera, Ciències per al món 
contemporani 1r de batxillerat
Cinema en moviment- debat amb joves
Un projecte Erasmus per treballar 
consciència digital 

Escola   d’estiu del Maresme
Les Petites Grans Obres i la publicitat
Aula hospitalària
Valoració del curs escolar curs 21/22
Valoració de l’Inici de curs 22/23
Escola d’Òrrius
La guerra dels mons. Laia l’Arquera
Activitats del MEM curs 22-23
l'intercanvi amb uns estudiants alemanys. 
Dones  que transformen
Projecte àmbit lingüístic -Satorras
La mobilitat a Alemanya, Projecte Erasmus
Activitat - 2 terços
Projecte Llengua i entorn. Català per a famílies

Des del  MEM, cada setmana enviem un butlletí de notícies  pedagògiques de la ciutat  i  de la
comarca, en la que fem difusió dels projectes i de les propostes d’àmbit educatiu que creiem que
poden interessar als més de 1800 receptors.

El  mes  de  setembre,  vam  presentar  l’inici  de  curs  i  el  Pla  de  Formació  de  Zona
conjuntament,CRP+MEM+Ajuntament a través de la MEX. L’acte es va realitzar a l’Escola Angeleta
Ferrer, el dia 5 de setembre a la tarda, no va tenir l’afluència de docents que esperàvem, creiem
que degut al canvi de calendari d’inici de curs, i el malestar docent. Però continuem pensant que és
una bona manera d’iniciar el curs i donar-nos a conèixer tots junts, el que fem i el que organitzem.



2. Organització, coordinació i gestió de la 43a Escola d’Estiu del Maresme

43a Escola d’Estiu del Maresme
Organitza: Moviment Educatiu del Maresme
Dates: de l’1 al 15 de juliol de 2022

Des del MEM hem volgut continuar donant eines, recursos i experiències a tots i totes. El curs passat, va ser
un curs dur, amb molts canvis, lluites i incerteses. El Juliol, vam pensar que era el moment de parar, riure,
reprendre el contacte entre nosaltres, respirar i …  AGAFAR AIRE!  Tema del cartell d’aquest any.

L’acte inaugural de l’Escola d’Estiu del Maresme, va comptar amb unes 200 persones i es va portar
a terme a l’Espai Foyer del Tecnocampus, va comptar amb la participació del Sr. Josep Lluís Checa,
director  General  de Tecnocampus  Mataró-Maresme,  Sr. Simó  Lòpez,  director  dels Serveis
Territorials al Maresme-Vallès Oriental de la Generalitat de Catalunya, el Sr. David Bote alcalde de
la ciutat i el Sr. Miquel Àngel Vadell, Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Mataró.

A continuació es va realitzar una conferència participativa amb el  nom HOM DIU QUE AQUÍ HI FEM
SOMRIURES,  a  càrrec  de CARMEN  GONZÁLEZ,  narradora  oral,  conteterapèuta,  docent  de
programes d’educció lúdica per a adults amb eines de ludotraining, riureteràpia, PNL.

Aquesta Escola d’Estiu es va fer la proposta d’oferir dues formacions la primera setmana i la resta a
la segona, per tal de donar la màxima flexibilitat a les docents que aquest curs, se’ls demanava que
la primera setmana de juliol estiguessin als centres per avançar tasques d’inici de curs, pel canvi de
calendari curs 2022/2023. La proposta no va acabar de quallar, la primera setmana (del 4 al 8 de
juliol)  no vam tenir  quasi  inscripcions,  fet  que ens  va  obligar  a  cancel·lar  els  dos  cursos,  ens
mirarem la proposta de calendari per l’Escola d’Estiu pel juliol 2023, per intentar encertar-la.



La primera setmana ( del 4 al 8 de juliol) es van oferir 2 cursos, que es van anul·lar

ANUL.LATS PER MANCA D’INSCRIPCIÓ

1 Refresc[ART] (Internivells) PRESENCIAL AL MEM 0

2 #Cerebroscencia: aportacions neurocientífiques per a entendre els adolescents. 0

La segona setmana ( del 11 al 15 de juliol) es van oferir 15 cursos, dels quals 

CURSOS REALITZATS 

3 Aproximació a l’aprenentatge de l’observació directa aplicada EI (0-3 anys) 10

Aproximació a l’aprenentatge de l’observació directa aplicada EI (0-3 anys) 10

4 L'expressió psicomotriu i musical en l'infant (0-3 anys) 10

L'expressió psicomotriu i musical en l'infant (0-3 anys) 12

5 Detecció precoç de dificultats en el desenvolupament (0-6 anys) 13

6 Els ODS al laboratori de ciències (Internivells) 13

9 Què en faig dels continguts? (Internivells) 15

10 Jocs per a l'ensenyament de la llengua (Internivells) 19

12 Fotografia i vídeo per treballar la creativitat i la reflexió a l’aula (Internivells) 11

13 Coeducació: eines per una educació emocional i feminista (Internivells) EN LÍNIA 18

14 BALLA'M: creativitat i moviment a l'aula (Internivells) 11

16 Matemàtiques manipulatives: Materials, jocs, webs recursos (6 - 12 anys) 5

Total inscripcions 147

ANUL.LATS PER MANCA D’INSCRIPCIÓ

7 La tutoria per canviar el món (9 a 16 anys)  0

8 Consciència i treball emocional en el context escolar (Internivells) 0

11 Eines de coaching i acompanyament emocional al docent (Internivells) 0

15 Com innovar a l’aula per mitjà del design thinking? (Internivells) 0



Primera part EE2022

ESCOLES  D’ESTIUCONJUNTA  AMB  LA  FEDERACIÓ  DE

MOVIMENTS  DE  RENOVACIÓ  PEDAGÒGICA  DE

CATALUNYA  I  ELS  MOVIMENTS  DE  RENOVACIÓ

PEDAGÒGICA

Continuem un any més oferint l’Escola d’Estiu conjunta

amb la Federació i els altres MRP: el conviure, compartir

experiències,  fer  dinàmiques  totes  juntes.  L’opció  de

poder  seguir  les  conferències  presencialment  o  online

afavoreix  la  participació  i  s’ha  pogut  oferir  un  gran

ventall de taules rodones i conferències.

Valoració 
Alta participació i seguiment. Format favorable. Poder escollir l'opció de presencialitat o online ens
enriqueix.  Positiu  el  fet  de  poder-se  veure a  posteriori.  Falta  més  implicació  de les  altres  EE.
Millorar com es fa el seguiment de participació. Compartim quadre de les dades de visualitzacions
de les xerrades/debats.



Valoració de la participació i la certificació:

Estem  realment  satisfetes  de  l'Escola  d'Estiu

d'enguany.  Aquesta  és  la  43a.  edició,  malgrat

que  quan  la  preparàvem  hi  havia  moltes

incerteses  i  dubtàvem  del  seu  èxit  en  fer  la

valoració n’estem molt satisfets. Hem tingut 147

assistents,  dels  quals  130  han  rebut  la

certificació.  Totes  les  participants  mostraven

molta predisposició i moltes ganes d'aprendre i

aportar.  Ens  hem  enriquit  mútuament  i  es

valora positivament l’organització. 

Les formadores valoren el grau de participació

dels assistents en un 80% amb la nota 5 (nota

màxima)  i en un 20% amb la nota 4. Un 88,5%

dels  assistents  valoren  l’Escola  d’Estiu amb la

nota màxima mentre que un 11,5% ho fan amb

la nota mitjana.

Valoració  de  l’assoliment  dels  objectius  de

l’Escola d’estiu:

En les valoracions observem que s'han assolit la

majoria dels objectius de l’activitat en un 66,70

%  i  un  33,3%  han  assolit  tots  els  objectius

proposats. Per part dels formadors i talleristes,

valoren  molt  positivament  la  implicació,  la

motivació  i  les  ganes  de  participació  dels

assistents.  Es  nota  que  el  col·lectiu  docent,

malgrat el cansament acumulat del curs, tenia

ganes  de  presencialitat,  de  compartir,  viure  i

gaudir de la nostra Escola d'Estiu. Els continguts

de  les  formacions  proposades  han  aportat

molta  riquesa  per  omplir  les  motxilles  dels

docents, així com per ampliar els coneixements



dins l'àmbit  educatiu,  treballant com aproximar-se a l'etapa infantil,  amb una bona observació

directa  i  aplicada  a  l'etapa,  amb  unes  sessions  plenes  de  música,  dins  l'espai  d'expressió

psicomotriu,  així  com  unes  sessions  d'aprofundiment  per  detectar  precoçment  les  dificultats

d'aprenentatge i desenvolupament. Hem pogut treballar sobre com avaluar i sobre com apropar

els continguts a l'aula, tot tenint en compte el

nou  currículum,  també  s'han  tingut  en

compte  els  ODS  amb  propostes  lligades  al

canvi climàtic amb l'alumnat. La llengua s'ha

treballat a través del joc amb molts recursos

ben  divertits  per  fer  motivadora  l'aula,  i  la

creativitat a través de la dansa i el moviment.

2.- Indicadors quantitatius     

Hem comptat amb  147 persones inscrites. La
mitjana d’alumnes amb certificat ha estat del
89%, un percentatge elevat. Des de l’aplicatiu
de matriculació és el mateix alumnat el que  s’inscriu i fa el pagament, i ja li queda assignada la
plaça. 

Un cop iniciat el període de matriculació vam anar seguint la seva evolució. Aquest any, per la
situació en què ens trobàvem, la corba ascendent no ha pogut continuar com havia passat aquests
darrers anys. 

Anem recuperant el nombre de participants, tot i que no arribem a números prepandèmics. El
professorat que s’ha apuntat a l’Escola d’Estiu és majoritàriament d’Infantil i Primària i un nombre
més inferior de Secundària. S’iguala en nombre de participants les franges d’edat de 31-40 anys i

les de 41-50 anys.

Aquesta  Escola  d’Estiu  s’han  anul·lat  6  cursos
per manca d’inscripcions. Valorem que ha estat
una bona decisió tancar l’aforament dels cursos
amb  10  assistents,  que  son  els  que  marca  el
Departament aquest curs, per tal de diversificar
l’oferta. L’aplicatiu d’inscripció, un cop assolit el
nombre màxim de places del curs que li definim
inicialment, es tanca i no deixa que s’inscriguin

més persones. Per això no podem aportar el nombre de no admissions per manca de places, ja que
tothom amb interès de participar a l’Escola d’Estiu aconsegueix una plaça. 



Les dades específiques: 

D’assistents  “no actius” en aquesta  Escola  d’Estiu n’hi  ha  hagut  20 alumnes,  un 7%,  és  a  dir,
estudiants, no docents i persones que no estan en actiu en el moment de la matriculació. El perfil
d'una alumna d’Escola d’Estiu es manté en un equilibri entre el docent novell  i  el docent amb
experiència.

Pel que respecta al centre on treballen les persones inscrites, podem veure com la gran majoria, un
90%, són de centres públics i municipals. Les docents que provenen de centres concertats i privats
representen un 8%.

3.- Indicadors qualitatius     

3.1.  Relació entre els  objectius generals  del  Pla marc de formació permanent i  els  objectius
específics     

Tots els nostres cursos estan pensats i organitzats seguint les línies del Pla de Formació del Departament.
OBJ01   Consolidar un model d'ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.

OBJ02   
Avaluar els aprenentatges competencials des d'una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels

alumnes.

OBJ03   
Millorar  l'educació  intercultural  i  la  competència  comunicativa  i  lingüística  dels  alumnes  en  el  marc  del

desenvolupament del plurilingüisme efectiu.

OBJ04   
Universalitzar l'atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d'aprenentatge de tots els alumnes

en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

OBJ05   
Fomentar l'acció tutorial i  l'orientació de l'alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i ajudar-lo en la

presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.

OBJ06   
Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la

millora continua.

OBJ07   
Consolidar la qualitat en la gestió i l'organització dels centres i dels seus projectes educatius en el marc de la seva

autonomia.

OBJ08   
Promoure la millora de la convivència escolar i consolidar el desenvolupament dels plans educatius d'entorn i

altres projectes comunitaris.

OBJ09   
Promoure la  relació dels centres  amb altres  centres,  famílies,  institucions i/o empreses per  millorar  l'atenció

educativa i enfortir els àmbits competencials i/o professionals de l'alumnat.

OBJ10   
Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu,

social, digital, tecnològic i laboral.



Tallers i activitats complementàries.

Complementàries 1 a 8 de juliol tarda (en línia)

1
Diàleg inaugural de les ESCOLES D'ESTIU MRPS i Federació (01/07_ 16h tarda-
híbrid)

98

2 Plegant les matemàtiques. (04/07-17h tarda en línia) 54

3
Refugi en Curt: Ús de l'audiovisual com a eina pedagògica per promoure els DDHH 
i la solidaritat (05/07_17h tarda - en línia)

58

4 L'art de posar límits (06/07_17h tarda - en línia) 125

5 ODS i Educació (07/07_16h tarda - en línia) 49

6 Taula rodona Art i cultura a la societat digital (07/07_18h tarda - en línia) 44

Tallers i xerrades 13 juliol. 1r torn (presencial)

102 Conviure en la discrepància. Com abordar temes controvertits a l'aula. 14

103 Pràctiques restauratives adreçat a professorat de centres educatius. 16

104 Meditació-Mindfulness. 23

106 El replanteig per a la resolució de conflictes. 20

107 Trenquem l'associació rotllana = infantil. 14

108 Inspira, educa i transforma. 17

109 El repte principal de tots els reptes: LA CRISI CLIMÀTICA 16

Tallers i xerrades 13 juliol. 2n torn (presencial)

201 Biodansa a l'escola. 19

202 Conviure en la discrepància. Com abordar temes controvertits a l'aula. 17

204 Meditació-Mindfulness. 26

205 Noves metodologies col·laboratives i digitals pels nous reptes formatius. 20

206 El replanteig per a la resolució de conflictes. 20

207 Trenquem l'associació rotllana = infantil. 13

208 Inspira, educa i transforma. 16

210 Educació per a la Justícia Global: elements clau i recomanacions per a l’aula 9

https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=4&ID_CURS=887
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=5&ID_CURS=912
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=5&ID_CURS=908
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=5&ID_CURS=906
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=5&ID_CURS=905
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=5&ID_CURS=904
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=5&ID_CURS=903
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=5&ID_CURS=901
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=5&ID_CURS=900
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=4&ID_CURS=899
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=4&ID_CURS=893
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=4&ID_CURS=892
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=4&ID_CURS=891
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=4&ID_CURS=889
https://www.memcat.org/siMEM/admin/si_adm_act.php?ID_TAB=3&ID_MESA=4&ID_CURS=888


3.2. Valoració dels Tallers i activitats complementàries: comentaris dels participants

- La xerrada de les matemàtiques va ser molt interessant, sobretot la formació i els tallers
presencials  que  anaven  dirigits  més  cap a  un professorat  de secundària  que  no pas  a
primària.
-Tot el que hem après en aquests tallers, xerrades i formacions és aplicable a l'aula.
- Mirades, coneixement.
-Totes les xerrades m'han aportat coneixements. La d'en Xavier Martínez (ODS i educació)
m'ha aportat idees per començar a aplicar a la meva feina en la mesura dels recursos que
podem aprofitar per anar avançant en la cura del planeta. 

- Aquestes xerrades m'han ajudat a tenir més consciència de la brutal desconnexió que té la
societat envers les necessitats de l'adolescent.

- De la xerrada dels ODS, en vaig poder treure força idees per aplicar a l’aula.

- Molt ben triades.

- M'han aportat coneixements, informació ... 

- M'han semblat molt interessants. Tots i cadascun m'han aportat alguna cosa diferent.

- Estaria bé especificar les edats a què van destinades les xerrades.

3.2 Valoració de la gestió i organització

A la pregunta: Quins aspectes creus que podem millorar de l’EE?

- Algunes docents demanen que el moodle sigui més clar i intuïtiu. També demanen que s’informi
més de com funciona amb anterioritat a la realització de l’EE. Valorem que per una qüestió de
temps no és possible avançar el moodle, perquè va lligat en el moment que es tanca la matrícula i
es decideix quins cursos es podran portar a terme pel nombre d’inscrits.

- Possibilitat de tornar a fer formacions de dues setmanes, per poder tenir més hores als cursos
que considerem molt interessants, i se’ns fa curt el temps.

Des de l’organització valorem que aquest any el primer dia es va fer llarg, amb massa temps morts
entre benvinguda, llibretes, conferència i inici dels cursos. De cara al proper curs es proposa afegir
una dinàmica en què els formadors participants a l’Escola d’Estiu es presentin i expliquin el seu
curs. Es podria valorar substituir-ho  per petites gravacions per anar fent difusió en el període de
matrícula.

3.3.- Proposta d’objectius de millora per a la propera     

Després de fer el buidatge dels suggeriments per millorar l’EE, les propostes més destacades són
• Dedicar tota la setmana al curs, sense interrupcions de tallers.
• Donar l’opció que els tallers siguin optatius.
• Valoració molt positiva de la combinació de xerrades/curs/tallers.



• Donar més informació (contingut i nivell a què va dirigida) sobre les xerrades i tallers.
• Oferir menys teoria i més pràctica, sobretot en els tallers.
• Ampliar l’oferta de cursos i materials per a l’etapa de 0 a 3 anys.
• Repensar la gestió dels cursos ofertats amb poca inscripció.
• Facilitar el procés d’inscripció.

3.4.- Propostes de formació per a la propera Escola d’Estiu. Què repetiries o que t’agradaria fer?

-  Curs  ODS  (Objectius  de  desenvolupament
sostenible)
- Curs d’iniciació a la Pedagogia Sistèmica
- Curs de gestió emocional i coaching docent
- Curs de tutoria. Tutoria amb adolescents.
- Curs d’observació primera infància
- Curs de detecció precoçment
- Curs de Coeducació
- Curs de meditació i mindfulness

- Curs 2a part Jocs i Llengua
- Curs 2a part Moviment. Balla’m
-  Curs  de  documentació,  projecció  externa  i
recull d’evidències.
- Curs d’Aula d’Acollida
- Curs Nou Currículum.
- Curs Feminisme.LGTBI.Bullying.
- Curs de disciplina positiva.

ADJUNTAR ANNEX DOCS EE 22

o Valoració de la satisfacció del professorat.
o Buidat de les enquestes de satisfacció de les persones inscrites.

3. Coordinació, organització i gestió: tallers i xerrades per docents 0 a 6 anys

Ens hem coordinat per oferir les activitats que es proposin a través de les coordinacions amb el Pla 
Educatiu d’Entorn, i les  Escoles Bressol Municipals. Atenen les demandes en el marc de l’Escola 
d’Estiu del Maresme.

3 Aproximació a l’aprenentatge de l’observació directa aplicada EI (0-3 anys) 20

4 L'expressió psicomotriu i musical en l'infant (0-3 anys) 22

5 Detecció precoç de dificultats en el desenvolupament (0-6 anys) 13

Així com vam portar la conferència de la Sònia Kliass, sobre l’Art de posar límits, es va oferir per
streaming i ha quedat penjada a les xarxes, l’interès que crea aquesta Psicòloga, especialista en
desenvolupament infantil de 0 a 7 anys, es molt gran es van apuntar 125 persones pel mateix dia
de la conferència, entre elles totes les coordinadores de les Escoles Bressol Municipals de Mataró,
que ens van demanar explícitament poder-hi participar, el vídeo https://youtu.be/Km7z-2G4szs ja
porta unes 347 visualitzacions.

https://youtu.be/Km7z-2G4szs


Continuem aquest curs 21/22 amb el grup de treball 0-3 Infància, per a recollir aquelles propostes
que es porten a terme a les escoles de la comarca, i compartir-ho amb els docents. S’ha fet un
treball  molt important sobre l’Escola Bressol Inclusiva que es presentarà en el marc de l’Escola
d’Estiu.

4. Suport al servei del Reforç Educatiu.

Aquest  any  22/23  ja  s’ha  reprès  les  sessions  informatives  del  Suport  del  Reforç  Escolar  a  les
famílies  presencialment,  conjuntament  amb  les  tècniques  del  Pla  Educatiu  d’Entorn,  s’han
organitzat  en  el  calendari  per  la  darrera  setmana  d’octubre  presencialment  a  diversos  espais
municipals, i la primera setmana de novembre a través de la Plataforma Zoom.

El Moviment Educatiu del Maresme, va organitzar-se per atendre totes les persones que es podia
rebre en aquestes trobades:

Dimarts 25/10/22 a les 17h. Zona Peramàs ESPAI GATASSA
(aforament màxim 122 persones).  Assisteixen 17 famílies.

Dimarts 25/10/22 a les 17h. Zona Boet/centre CENTRE CÍVIC PLA
D’EN BOET (aforament màxim 100 persones). Assisteixen 12 famílies.

Dimecres 26/10/22 a les 17h. Zona Rocafonda INS THOS I CODINA
(SALA D’ACTES, aforament màxim 80-90 persones). Tenim reservat de
17 a 19h. Primera sessió a les 17h. Assisteixen 12 famílies. Segona
sessió a les 18h. Assisteixen 9 famílies.

Dijous 27/10/22 a les 17h. Zona Sant Simó BIBLIOTECA
ANTONI COMAS (aforament màxim 150 persones). 
Assiteixen 24 famílies.

Els dies 2 i 3 de novembre, es faran les sessions 
en línia a través de la plataforma Zoom del MEM. 
Assiteixen 76 famílies.

Continuarem amb la col·laboració als centres educatius per a la sensibilització del recurs, sobretot
incidint en la importància de l’acompanyament per part de les famílies a l’aprenentatge dels seus
fills i filles, però de cara el proper curs haurem de vetllar per tal de que la informació arribi amb
temps als centres, aquests puguin informar a les famílies. A les xerrades s’aprofita per parlar dels
límits, de com acompanyar els infants, i d’altres, temes que cal continuar incidint a les famílies.



5.  Organització,  coordinació  i  gestió  de la  formació  i  xerrades  per  a  la  Comunitat  Educativa
(famílies i docents)
Des del MEM hem ofert un seguit de xerrades i tallers, per tota la comunitat educativa, algunes
d’elles dins la Guia d’activitats i serveis que es gestiona des del Servei d’Educació, hem proposat
continuar parlant els temes que el curs passat vàrem treballar, i han mostrar molt d’interès.

Al llarg del curs passat, vam treballar amb 
famílies, diversos temes: Com podem 
acompanyar els infants?, a la següent vam fer un:
Debat sobre l'Horari Escolar, i la darrera on vam 
parlar de: Què ens angoixa? per aquesta darrera 
del curs vam plantejar parlar de l'autoestima: 
com podem ajudar a millorar l'autoestima dels 
nostres fills i filles?

Aquest curs reprenem els tallers i dinàmiques 
des del MEM, en format presencial:

TALLER: L'AUTOESTIMA ES TREBALLA EN FAMÍLIA
Taller a càrrec de membres i experts del 
Moviment Educatiu del Maresme

DATA  Dimecres 6 d'abril de 17.30 a 19.00 h
LLOC  a la seu del MEM, Esmandies Casal de 
Barri. Rda. O'Donnell, 94 2n. Mataró

51 inscrites i participen 18 persones

A través del grup de Fem un Cafè, s’ha continuat donant suport tècnic pels espais de convivència i 
cohesió a les escoles. Aquesta activitat es reflecteix al Conveni amb la Regidoria d’Igualtat i 
Diversitat Ciutadana.

Per altra banda, des del MEM organitzem un Cicle de Xerrades. Aquestes xerrades són obertes a 
tota la ciutadania en general, dins el marc de l’educació.



Un dels reptes més urgents del nostre sistema educatiu és 
el d’aplicar polítiques efectives per acabar amb la creixent 
desigualtat i segregació escolar, que està concentrant els 
alumnes amb més necessitats en centres específics.  

El sistema actual de dotació de recursos i la seva 
insuficiència crònica, no ofereix  els suports i les 
oportunitats educatives que s’haurien de garantir.

Com abordem el repte d’acabar amb la segregació 
escolar? A càrrec de Bernat Albaiges, assessor del Síndic de
Greuges.

Introducció a càrrec del Sr. Miquel Àngel Vadell, Regidor 
d’Educació i de la Sra. M. Carme Civit, Presidenta del MEM.

Aquesta xerrada del 3/2/22, hi van participar 25 persones, i
es retransmetre per streaming i ha quedat penjada al canal
de youtube      https://youtu.be/ft8ArCyRivA  

Donada la situació que viu la llengua en aquest 
moments, tan a l’àmbit educatiu com social i arreu, 
fem aquesta xerrada per tractar la consciència 
lingüística que, de ben segur, és l’aspecte que tenim 
menys present.

La consciència lingüística a l'Ensenyament a càrrec de
la Puri Pinto i Fernández, filòloga i professora de 
llengua i literatura  catalana a l'ensenyament 
secundari.

Aquesta xerrada del 9/03/2022 a les 18 h. a la seu del 
MEM, Casal de Barri de les Esmandies, hi van 
participar 15 persones. 

https://youtu.be/ft8ArCyRivA


Un  curs  més  programem  el  cicle  de  xerrades,  per
parlar  d’aquells  temes  que  creiem  que  ens  poden
interessar a tots, temes d’actualitat per a tothom.
Vam iniciar  el cicle l’11 d’octubre, parlant del Català
sense percentatges a càrrec de Puri Pinto i Fernández,
filòloga i professora de llengua i literatura catalana a
l’ensenyament secundari, a les 6 h de la tarda a l’Espai
Mataró Connecta. 
 L’ús de la llengua catalana a les aules és,  des de fa
temps, un indicador i una solució clau de la crisi vital
de la llengua. La immersió fou una manera adient de
posar  el català a l’abast del jovent que no el parlava a
casa seva. Actualment, però, existeixen argumentaris
que  critiquen  i  volen  tirar  enrere  tal  mètode  de
democratització del  coneixement de la llengua,  i  ho
fan  a  través  de  la  quantificació  i  els  percentatges…
però…  Realment  la  llengua,  en  el  moment  actual,
sucumbiria  davant  d’aquestes  crítiques  si
l’empoderament real i legítim dels seus nous parlants
s’hagués  realitzat? Què  fa  més  mal  a  la  llengua
catalana?
Quantificar-la en percentatges o obviar el gran poder
de vitalització que podria haver assolit de mans dels
seus  parlants  adoptants,  producte  d’una  immersió
que ni se’ls va plantejar ni els va saber ubicar en un
nou  perfil,  legítim  i  necessari,  que  sumava  en  pro
d’una  nova  catalanodiversitat? La  correspondència
entre  les  aules  i  l’adopció  de  la  llengua,  tal  volta
aquesta és la millor manera de diluir la fragilitat de la
llengua vehicular a l’escola catalana i  l’amenaça que
l’assetja.



6. Assessorament a la Planificació Educativa de la Ciutat

Des del MEM estem participant a les sessions de treball necessàries per tal d’assessorar en l'àmbit
educatiu i de planificació en les comissions que sigui convidada. Des del MEM s’organitzen debats
per parlar amb les Comunitats Educatives, si és el cas, de les propostes que es facin sobre el tema
en els propers cursos.

Participem a Mataró Educa en Xarxa, al Consell Escolar Municipal i a la Comissió de planificació del
CEM. Col·laborem estretament amb l'Ajuntament per a fer la detecció de necessitats i fer una bona
planificació de l'escolarització a la Ciutat.

Aquest curs es comença a desplegar el Nou Currículum, a través de la Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica, es comença a Mataró el  Cicle de Seminaris que es desplegarà arreu de
Catalunya.

Des de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, analitzats els nous 
currículums, que sorgeixen fruit de l'aprovació de la nova llei educativa, la LOMLOE, destaquen 
positivament l'aparició de diferents punts.

El perfil competencial de sortida de l'alumne, com a punt de partida imprescindible.
El treball competencial lligat a l'avaluació formativa, no ens quedem en el final del procés, sinó en 
el procés d'aprenentatge en si. Una mirada i una perspectiva molt interessant.
La potenciació de l'autonomia de centre per dibuixar els currículums, implementar-los i confegir-
los.

En aquest context, impulsem els pròxims seminaris sobre aquesta temàtica. La presentació i la 
taula d'experts es podrà seguir per streaming a través del canal de Youtube de la Federació.

Mataró, 31/10/2022


	Un curs més programem el cicle de xerrades, per parlar d’aquells temes que creiem que ens poden interessar a tots, temes d’actualitat per a tothom.
	Vam iniciar el cicle l’11 d’octubre, parlant del Català sense percentatges a càrrec de Puri Pinto i Fernández, filòloga i professora de llengua i literatura catalana a l’ensenyament secundari, a les 6 h de la tarda a l’Espai Mataró Connecta. 
	 L’ús de la llengua catalana a les aules és, des de fa temps, un indicador i una solució clau de la crisi vital de la llengua. La immersió fou una manera adient de posar  el català a l’abast del jovent que no el parlava a casa seva. Actualment, però, existeixen argumentaris que critiquen i volen tirar enrere tal mètode de democratització del coneixement de la llengua, i ho fan a través de la quantificació i els percentatges… però… Realment la llengua, en el moment actual, sucumbiria davant d’aquestes crítiques si l’empoderament real i legítim dels seus nous parlants s’hagués realitzat? Què fa més mal a la llengua catalana?
	Quantificar-la en percentatges o obviar el gran poder de vitalització que podria haver assolit de mans dels seus parlants adoptants, producte d’una immersió que ni se’ls va plantejar ni els va saber ubicar en un nou perfil, legítim i necessari, que sumava en pro d’una nova catalanodiversitat? La correspondència entre les aules i l’adopció de la llengua, tal volta aquesta és la millor manera de diluir la fragilitat de la llengua vehicular a l’escola catalana i l’amenaça que l’assetja.

		2022-11-10T13:35:00+0100
	46345361Q MARIA CARME CIVIT (R: G08855827)




