
de llmamäa ßecL^dca 
2 a EPOCA • NÚM. 2 0 • MAIG DE 1 9 9 9 
REVISTA DELS MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA 

X JORNADES D'ESCOLA RI 

(QX0* 

m s\ 

\y 

** 

« Jornades 
d'Escola 
Rural 

7, 8, 9 maig 1993 

CERVERA 

* * * * 

ORGANIÍA , 

«R U Sí«»" 

®' 

23tï« o f 
ot cx^V^ 

vo^ o*^ o£ 

Inr 



2 a ÈPOCA • NÚM. 2 0 • MAIG DE 1 9 9 9 
REVISTA DELS MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA 

IX JORNADES D'ESCOLA RURAL 
Balanç de 10 anys d'escola rural 

La Molina. 23, 24 i 25 d'octubre de 1998 



Temes de Renovado Pedagògica 
2a. Època. Núm. 20. Maig de 1999 
Revista dels Moviments de Renovació Pedagògica 

Edita: Federació de MRP de Catalunya (mrp@pangea.org) 
Av. de les Drassanes, 3, 3a planta 
08001 Barcelona. 
Telèfon: 93 481 73 88 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona 

X Jornades d'Escola Rural 
© 1999: Federació de MRP de Catalunya. 
© Maqueta original de Toni Jaumandreu Pepònio 

Imprimeix: Gramagraf SCCL 
ISSN: 1133-6749 
Dipòsit legal: B 39247 92 

mailto:mrp@pangea.org


PRESENTACIÓ 

De deu a dues del migdia de molts dissabtes dels, quasi, últims vint-i-cinc anys, per un bon nombre de Mestres 
d'Escola Rural de Catalunya, han representat les hores de patí, les hores de «safareig pedagògic». S'ha parlat de tot 
l'entorn de l'Escola Rural. El debat ha estat tant ric que ens ha dut a tenir una estructura, la ZER, que serveix de model 
al propi Departament d'Ensenyament. D'aquí a poc temps totes les Escoles Rurals de Catalunya resiaran organitza
des en ZER, la qual cosa implica seguir amb la riquesa del debat amb les influències utòpiques necessàries per supe
rar la realitat. 

El Secretariat Extraordinari del 9 de maig, a Avinyonet del Penedès (centre dels esmorzars pedagògics dels últims dis
sabtes) amb la assistència de mares i pares, alcaldes i representants de FAPAC, de IAMC, Sindicats d'Ensenyament, 
ens donà el punt de sortida per organitzar unes Jornades on parlar del futur de l'Escola Rural i, al mateix temps, del 
futur del Secretariat. Parlar de menjadors, transport, Llars d'Infants Rurals ho hem de fer tota la Comunitat 
Educativa Rural. 

Per altra banda, celebrar els deu anys del Decret de creació de Zones Escolars Rurals ens feia pensar amb l'Avaluació 
del funcionament de les ZER. Avaluar els avantatges i inconvenients que han sorgit a\ voltant dels Consells Escolars 
de ZER, l'horari de les especialitats, horaris de reunions, les sortides conjuntes, quilometratges passant per l'a
compliment de l'Acord de juliol del 97 i per la revisió del ROC. 

Des del Secretariat, Mestres Rurals i el Grup Inter-Universitari Rural, es va fer arribar a totes les ZER un guió de debat 
per tal de poder fer balanç dels deu anys. El buidat de les respostes rebudes ha estat \a preliminar del debat d'a
questes Jornades. Totes les Jornades d'Escola Rural, totes les trobades del Secretariat, han estat i són un espai d'a
menes tertúlies, d'apassionats debats i de rics intercanvis pedagògics entre mestres, entre escoles, entre ZER's. 
Mantenir, ampliar, modificar, .... aquest espai és cosa nostra, ja que la nostra casuística específica i la nostra realitat 
comuna l'han fet real i el fan autèntic. 

Aquestes, les Xenes Jornades han estat una trobada d'alguns històrics i actuals mestres rurals que amb el seu tarannà, 
la seva manera de ser i la seva Pedagogia fan possible que el Secretariat d'Escola Rural de Catalunya, sota l'aixopluc 
de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, afronti el segle vint-i-un amb el sentiment rural que l'ha 
caracteritzat al llarg del temps. 

Així doncs, en les següents pàgines trobarem l'estat actual i les perspectives de futur de l'Escola Rural de Catalunya, 
i, inexorablement, del Secretariat d'Escola Rural. 

La Molina, octubre del 1998. 



Balanç de 10 anys de zones escolars rurals 
Per tal de preparar el guió de debat per als grups de tre
ball de les Jornades es va proposar, a finals del curs 
1997-98, a les diferents Zones Escolars Rurals la cele
bració d'un Claustre de ZER amb un ordre del dia cen
trat en ¡a valoració dels 10 anys transcorreguts des del 
decret que regulava la creació de les ZERs l'any 1988. 
Les actes de les reunions de les ZERs que varen respon
dre a la demanda del Secretariat van servir com a punt 
de partida per ordenar el treball de les Jornades. Amb 
el contingut d'aquestes actes es va elaborar un docu
ment de síntesi que recollia les opinions, valoracions i 
propostes més significatives. 

Les Zones Escolars Rurals que van aportar les seves valo
racions són: Barldà-Batllia, L'Eral, Vent d'Avall, Riu Avall, 
La Plana, Solsonès, Moianès, Bages (a nivell d'equip 
directiu), LAglà, El Francolí, Subirats, Narieda, Vinyes 
Verdes, Els Volcans, L'Empordanet, Font del Cuscó i 
L'Horta de Lleida (a nivell de direcció). 

Les respostes dels Claustres s'han estructurat segons els 
apartats dels grups de treball de les Jornades. La síntesi 
de les actes és la següent: 

1 . La Gestió de l'Escola i la ZER 

a. Relacions ZER-Escola: autonomia 
de cada escola/ projectes comuns. 

Dificultats per trobar l'equilibri entre l'autonomia de 
cada escola i els acords conjunts i comuns. 
Necessitat de flexlbilitzar \a normativa. 
Dificultats quan s'ha de coordinar un grup nombrós 
de mestres. 

I Duplicació de la feina de gestió: la de l'escola i, a 
més, la de ZER. 

• No és fàcil pensar a nivell de ZER. 
Quan s'aboquen molts esforços a la zona, l'activitat 
de cada escola se'n ressenteix. 

pedagògica de la ZER. 
Poca disponibilitat horària per fer bé la feina. 

c) Funcionament del Claustre. 

I Els canvis i la provisionalitat del professorat dificulten 
la coordinació. 
Les escoles rurals grans tenen dificultats de coordina
ció interna. 

• El Departament d'Ensenyament no sempre compleix 
els acords en quan a dotació de plantilles. 

9 Diferenciació entre el Claustre únic i una simple coor
dinació d'escoles. 

c l . Reunions: generals, de cicle, ... 
• Hi ha dificultats per al treball en equip malgrat que es 

reconeix com una de les aportacions més importants 
de les ZERs. 

" La distancia i els desplaçaments són un factor molt 
negatiu. 

C.2. I t inerants: horar i , implicació en el 
Claustre... 
® Els itinerants tenen dificultats per sentir-se integrats a 

la ZER. 
t L'aportació dels itinerants és molt positiva: millora de 

l'ensenyament de les àrees d'especialitat, nous 
models docents d'actuació a l'aula, desdoblaments 
de grups, reforç,... 

I Els itinerants fan una funció de transmissió de la infor
mació entre les escoles. 
Reclamació d'una assegurança per als itinerants. 

C.3. Acollida de mestres nous. 
: L'estructura de la ZER facilita l'adaptació de mestres 

nous. 
L'adaptació dels mestres substituts és molt complica
da. 

I Proposta d'una programa d'acollida per als mestres 
que s'incorporin de nou a l'escola rural o a la ZER. 

b. L'Equip Directiu de la ZER. d. Recursos materials. 

b . l . Elecció dels membres. 
• Demanda de canvis en el Reglament Orgànic de 

Centres: els itinerants haurien de poder ser membres 
de l'equip directiu. 
És molt positiu que tots els mestres tinguin experièn
cia d'haver format part de l'equip directiu. 

b.2. Funcions. 
Excessiva dedicació dels memores de l'equip directiu 
a feines Purocràtiques en perjudici de la dinamització 

i Manca de material (sobretot per a les especialitats) 
% Necessitat de millorar l'equipament Informàtic. 

d . i . Economia. 
11 Retard en la dotació econòmica a les ZERs: no ha arri

bat fins a\ cap de 10 anys de la seva creació. 

d.2 . Mater ia l compartit . 
• Dificultat en el trasllat del material dels itinerants. 
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e. Distribució de l'horari. d. Formació permanent. 

• Complicacions en la confecció dels horaris: itine
rants,... 

• Necessitat d'avançar en la unificació de criteris per als 
horaris de les diferents escoles de la ZER. 

e . 1 . Tarda de reunions. Experiències concre
tes. 
• Les ZERs que tenen una tarda setmanal per a reu

nions ho valoren molt positivament. 

e.Z. Hores per als càrrecs. 
îî Manca temps per assumir conjuntament les tasques 

de direcció i mestres/tutors. 

f. Gestió burocràtica. 

t Necessitats de formació en quan a resoldre proble
mes de funcionament: ordenar la feina, acotar el 
temps, planificar... 

I Intensificar el paper del Secretariat en el suport a les 
ZERs, intercanvis,... 

• Proposta que el Secretariat actuï i coordini a nivell 
més territorial o comarcal. 

d . i . Seminaris. 
í Estudi de nous models 

l'Escola Rural. 

noves iniciatives per a 

d.2 . Coordinació d'especialistes. 
I ' Es detecten necessitats de coordinació entre itine

rants de diferents ZERs i de la mateixa especialitat: 
seminaris de formació, intercanvis, jornades,... 

• LAdministració educativa no facilita \a gestió de \a 
ZER. 

• No es té en compte el caràcter diferencial de l'escola 
rural. 

• Proposta de considerar la ZER com a centre únic a 
nivell administratiu. 

t Proposta de reclamar un administratiu a hores per a 
cada ZER. 

• El Secretariat d'Escola Rural hauria d'intensificar el seu 
paper reivindicatiu davant l'Administració i treballar 
conjuntament amb Sindicats, Ajuntaments, ... 

2. El Treball Pedagògic 

a. Elaboració del Projecte Curricular 
de ZER 

0 És un objectiu ambiciós que porten a terme totes les 
ZERs, encara que hi ha diferents ritmes de treball i, 
per tant, diversitat de nivells d'elaboració. 

b. Coordinació de cicle i d'àrea 

• L'estructura de la ZER facilita el treball d'equip. 
• El treball en equip ha permès renovar metodologies. 
• Necessitat d'intensificar el treball de coordinació. 

c. Avaluació de centres. 

• S'està treballant en el pla d'avaluació interna. 
• Alguna ZER s'ha plantejat l'avaluació a nivell global 

de la Zona. 

3. El Consell Escolar 

Alguns claustres proposen un Consell Escolar amb 
menys membres i més actiu. 

a. El Projecte de Zona. 

I Necessitat de flexibilitzar els documents legals de fun
cionament de les ZERs: no totes les ZERs són iguals. 

' Importància de tenir un PROJECTE COMÚ. 
• La ZER depèn massa del treball personal i el volunta

risme. 
• Els canvis d'escoles en la composició de la ZER difi

culten la consolidació de projectes. 

a . 1 . Objectius comuns. 
• Consolidar activitats i millorar la coordinació pedagò

gica. 
I Millorar l'organització i funcionament de la ZER. 

• Aconseguir les infrastructures necessàries. 
I Cohesionar l'equip de mestres. 

• Establir una xarxa informàtica entre les escoles de la 
ZER. 
Reflexionar sobre el futur de la ZER. 

• Elaborar i/o revisar projectes. 

a.2 . Activitats conjuntes. 
9 Festes, sortides, colònies i activitats extraescolars. 

Pàgina Web. 
• Projectes pedagògics (Comunitats d'Aprenentatge, 

Eixos transversals,...) 
• Programa d'acollida de mestres nous. 

Festa de la ZER. 
I ; Exposicions. 
• Escola de pares i mares. 
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b. La participació a la ZER. 

0 La VISIÓ dels mestres (nous o antics) no sempre coin
cideix. 

• La comunitat educativa propera està molt sensibilit
zada respecte l'Escola Rural. 

9 L'assistència a les reunions del Consell és regular però 
poc participativa. 

b . l . Pares i mares. 
• Depèn de les èpoques, la participació és més o 

menys intensa. 
« S'impliquen més a nivell d'escola que de ZER, però 

també depèn de les Zones. 
® Proposta d'unificació de les AMPES de les escoles de 

la ZER en una única Associació. 

b.2. A juntaments . 
• Convé intensificar les relacions amb els Ajuntaments. 
• Els municipis s'identifiquen poc amb la ZER i més 

amb l'escola del poble. 

b .3 . Els acords i el consens. 
• La flexibilitat ajuda a superar les dificultats. 
• La composició i els interessos diversos dels membres 

del Consell escolar dificulten els acords. 

cj Gestió de serveis. 

c l . Menjador. 
• És un servei imprescindible per a garantir la continuï

tat de les escoles rurals. 
• Necessitat d'oferir models de funcionament viables 

per a les escoles petites. 

C.2. Llar d' Infants. 
• La presència d'una llar d'infants garanteix la continuï

tat dels nens i nenes a l'escola del poble. 

C.3. Transport escolar. 
• És una necessitat urgent i un servei absolutament 

necessari. 



Guions de les sessions de treball 
La Molina, 24 d'octubre de 1999 

A. Gestió ZER-Escola Serveis comuns 

• llar d'infants 

Relacions ZER-ESCOLA menjador 
• autonomia de cada escola/projectes comuns 

Paper de l'equip directiu zona 
- elecció dels membres 
• funcions 

Funcionament del claustre 
I reunions generals, de cicle... 
• itineraris: horaris 
• acollida dels mestres nous 

Recursos Materials 
0 economia 
9 material compartit 

Horari 
• tanda de reunions de claustre (presentació d'alguna 

experiència) 

Gestió Administrativa. Winpri 

B. Treball Pedagògic 

Seguiment del Projecte Curricular de la ZER 
sortides 
• coordinacions de cicle i àrea 

! metodologies i organització de l'aula. 
• materials curriculars 

Avaluació de centres 

Formació Permanent 
** coordinacions d'especialistes 
• seminaris 

Coordinació primària-secundària 

C. Consell Escolar 

El projecte de Zona 
ft què volem. Objectius comuns 
• activitats cojuntes 

La participació a la ZER 
• de pares i mares 
• ajuntaments 
• acords i consens 

• transport 



Grup de Treball - Gestió ZER-Escola 
Coordinació: Rosa Elena Codina i Roser Boix. Secretària: Elena Rabadà 

ZER - Escola 

Es comenta la necessitat de continuar mantenint l'equi
libri entre Escola - ZER bastat en \a cooperació i el saber 
respectar la identitat de cadascuna de les escoles de la 
ZER. La pluralitat existent a l'escola rural és una gran 
font de riquesa. 

Es destaquen els aspectes positius de la creació de les 
ZERs: Itinerants, coordinació de cicles... 

Es recorda la importància i necessitat del Pla de Suport 
a les escoles rurals, el qual va contribuir a conèixer-se i 
a treballar conjuntament. 

No s'ha de permetre que s'imposi des de l'Administració 
la creació de zona o l'annexió d'altres centres a una 
zona existent. 

Cal unificar els esforços en la coordinació amb els IES. 

S'ha d'intentar que totes les necessitats i eis problemes 
concrets de les ZERs trobin algun tipus de solució en 
comissions i/o grups de treball. 

Equip directiu de ZER 

Pel que fa a l'Equip Directiu es plantegen quantes hores 
setmanals es dediquen I/o s'haurien de dedicar a la 
ZER. Es destaca la importància de l'alliberament lectiu 
d'una tarda a la setmana per a dedicar-la a les tasques 
pròpies de la zona: coordinació de cicles, seminaris, tre
balls pedagògics, claustres, ... Les hores lectives d'a
questa tarda es compensen al migdia durant aquella 
mateixa setmana. L'alumnat durant aquella tarda fa acti
vitats extraescolars amb el suport de TAMPA o de 
l'Ajuntament. 

tinguin l'oportunitat de formar part de l'Equip Directiu. 
Els itinerants també permeten la mobilitat de material, la 
comunicació entre escoles, els desdoblaments de 
grups... 

Conclusions i propostes 

• Constituir un grup de seguiment de l'Acord dels 
Sindicats 

• Reivindicar per a totes les ZERs que no ho tinguin l'a
lliberament de l'Equip Directiu. 

I Que cada ZER pugui distribuir els recursos humans. 

• (No és una proposta consensuada) Que cada ZER 
pugui administrar els diners destinats a l'Equip 
Directiu i als itinerants. 

• Avançar en l'autonomia administrativa i de gestió de 
la ZER 

"i Sol·licitar un plus de coordinació. 

• Reivindicar que les Delegacions unifiquin criteris d'ac
tuació 

Claustre de ZER 

Quan als horaris de reunió del Claustre de les ZERs va 
des de les que es reuneixen setmanalment fins a les que 
es reuneixen un cop al mes. 

Mestres itinerants 

Els itinerants també poden formar part de l'equip direc
tiu, per tal que una sola persona no tingui 2 càrrecs ai 
mateix temps. 

Integració dels itinerants al Claustre i que tots els mestres 



Grup de Treball - El Treball Pedagògic 
Coordinació: Montse Castanys i Marta Barrera. Secretària: Gemma Heras 

Projecte Curricular 

Es dóna diversitat d'opinions. Des de les ZERs on la gent 
ja es coneix i van treballant diferents temes, a les ZERs 
on els mestres canvien molt sovint i el treball es fa més 
lent. 

La majoria de les ZERs han començat pel tema de les 
sortides, d'altres han treballat algunes àrees i s'ha notat 
que amb l'arribada de les especialistes s'han encallat en 
alguns aspectes. 

El treball del dia a dia és el que convé anar consensuant 
i programant . Convé unificar criteris en petites coses i 
anar desenvolupant més activitats en comú. 

Cal pensar que el treball individual de l'escola repercu
teix en el de la ZERja que la diversitat és molt gran en 
diferents aspectes (realitat física, projectes de llen
gües,..) per tan cal troPar els punts de contacte. 

A la zona del Moianès s'ha prioritzat molt el treball del 
cicle per una millor coordinació i no perdre temps en el 
global de l'escola, poder concretar més ... 

El paper de les mestres itinerants cal valoritzar-lo molt 
doncs serà la persona que cohesiona i aglutina les 
experiències de la zona. 

Pels nens també és molt positiu que s'adonin del treball 
que van realitzant al llarg de l'escolarització des de dife
rents àrees perquè serà un motiu important pel pas d'a
nar junts a la secundària. No ens podem quedar estan
cats només en les sortides. 

Per anar realitzant el treball curricular cal consensuar 
molt, no podem imposar als altres companys. 

Amb l'inspecció hem après a parlar-ne del què anem 
fent. Cal que nosaltres tinguem clar el què, com I per
què ensenyem aquells documents. 

Formació del professorat 

Des de zones on els Itinerants es troben cada mes en el 
pla de formació a zones que no poden organitzar-se 
dins del pla de formació. 

Des de la Universitat s'està demanant l'especialitat el 
mestre de rural. 

Hem de buscar diferents fórmules per tal d'obtenir una 
formació inicial, i contínua bona. 

En aquests moments cal posar idees per tirar endavant 
el pas de primària a secundària i ha d'existir una bona 
coordinació. Cal mantenir la feina bona que realitzen 
els EAPs. Pensem que nosaltres som l'oferta de l'ensen
yament obligatori i que garantim l'escola pública. Cal 
parlar-ne positivament per tal d'afrontar un pas ferm i 
entusiasta entre primària i secundària. Per tot això cal 
intercanvi d'experiències, assessoraments als claustres. 

Avaluació de centres 

El trePall s'està realitzant amb molta més tranquil·litat, 
n'hem après del PCC. 

La memòria que en finalitzar el curs es realitza ja és una 
avaluació del centre , de la feina que s'ha dut a terme 
al llarg de curs, tant a nivell organitzatiu, com meto
dològic... 

Els inspectors semPla que estan més a prop per aquest 
treball. 

Organització 

L'organització dels diferents claustres o equips de mes
tres és diversa com diverses són de nova creació així 
com les que cada any canvia la majoria del professorat. 

Propostes 

S El secretariat hauria d'aglutinar als especialistes, per 
comarques, i fer assessoraments sobre el funciona
ment de les ZERs: organització, claustres 

® Durant la primera quinzena de setembre orientar a 
les mestres noves que aterren a les ZERs per tal de fer 
més àgil la seva entrada a les escoles. 

• No permetre que els itinerants siguin per un any. El 
secretariat ha de donar més dinamisme per parlar 
d'aspectes metodològics, cumculars, d'espais, recur
sos, compartits i experimentats per tots que no pas 
revisar la normativa o la paperassa que ens arriba. 

• Cal demanar a l'administració el FOPI que va existir fa 
un anys per la formació continua dels mestres. Així 
podem aconseguir lligar les pràctiques amp les uni
versitats. 

• Des del secretariat potenciar la rotació de diferents 
treballs per tal de ser material interessant a les altres 
ZERs. 

-10— 



Grup de Treball - El Consell Escolar 
Coordinació: Llorenç Planes i Florència Plans. Secretari: Joan Soler 

El grup de treball va estar format per persones dels dife
rents àmbits I sectors de la comunitat educativa. Hi 
havia representació de l'Associació Catalana de 
Municipis, dels sindicats CCOO i USTEC, de pares i 
mares, de professorat de l'escola rural, de la universitat 
i d'altres nivells educatius. El treball es va iniciar amb \a 
revisió del resum de les actes que diferents Claustres de 
Zones Escolars Rurals havien realitzat amb l'objectiu de 
fer un balanç dels deu anys de creació de les ZERs. Les 
conclusions de les actes dels Claustres van servir per 
centrar el debat en tres grans temes: la participació, les 
relacions entre els diferents sectors implicats en l'escola 
rural i la gestió dels serveis. 

La discussió centrada en el tema de la participació feu 
aparèixer la importància de la circulació de la informa
ció tant a l'interior de la zona com cap a l'exterior Va 
haver-hi diverses aportacions que destacaven la neces
sitat que tots els sectors havien de disposar de la infor
mació necessària com a pas previ per a la participació. 
També es va destacar la urgència que totes les ZERs dis
posin de la informació necessària per a obtenir recursos 
(humans i materials) i gestionar els seus projectes. En 
aquest sentit cal recordar a l'Administració educativa les 
seves responsabilitats en aquesta parcel·la. Un altre 
tema important per al futur també serà la potenciació 
de les xarxes d'informació i l'alerta contra el perill que els 
pobles petits quedin fora d'aquestes xarxes o bé s'hi 
connectin amb un retard temporal considerable. 
Finalment també es va debatre la importància de donar 
a conèixer les possibilitats i la realitat de l'escola rural a 
través de possibles campanyes d'informació adreçades 
a la societat en general. 

El tema de la participació va servir per analitzar el dife
rent grau de participació dels pares i mares a l'escola i a 
ia ZER. Sense que es pugui generalitzar, es va detectar 
una tendència a participar més en la gestió i les activi
tats de la pròpia escola que en la ZER, que sovint és 
vista com una realitat artificial i més llunyana. La matei
xa actitud també s'observa en els responsables munici
pals malgrat que també hi ha exemples en sentit con
trari. 

Aquestes actituds dificulten el funcionament del Consell 
Escolar de la ZER que fins I tot l'Administració educativa 
ha oblidat en la normativa sobre eleccions de represen
tants dels diferents sectors de la comunitat educativa. 
També els mestres, segons es desprèn del resum de les 
actes, pensen més amb el Claustre de la Zona que amb 
el Consell Escolar. El debat sobre la participació va por
tar a parlar de les relacions entre els diversos sectors 
implicats en l'escola rural i en ía necessitat d'aprofundir-
hi com a únic camí per a millorar la participació I, com 

a conseqüència, la realitat de l'escola rural. Convé des
tacar algunes aportacions referents a experiències 
d'Associacions de Pares i Mares col·lectives de la ZER, 
legalitzades a través d'uns estatuts i al paper dels mes
tres com a dinamitzadors de la participació i la vida asso
ciativa lligada a l'escola petita. No va haver-hi unanimi
tat sobre si era millor un Consell escolar restringit en 
quan a número de membres però més operatiu, o una 
composició més àmplia i, per tant, més- participativa. 
Però si que es va estar d'acord en assenyalar el Claustre 
com a motor de la ZER, com a responsable de la infor
mació, la comunicació i la participació i com a element 
clau present en el Consell Escolar de \a ZER a través dels 
seus representants. De fet, el què va quedar molt clar 
fou la importància de tenir projectes educatius comuns 
arrelats al territori com a element de cohesió entre els 
diversos sectors implicats i com a millor marca de quali
tat de l'escola rural. 

La gestió dels serveis va ser el tercer tema objecte d'anà
lisi partint de les possibles funcions del Consell Escolar 
de ZER. Les intervencions dels membres del grup van 
destacar les mancances de les escoles rurals en l'àmbit 
de serveis com el menjador, el transport i les llars d'in
fants i, per tant, van plantejar la necessitat de vetllar per 
oferir propostes en relació a aquests serveis cabdals per 
al futur de les escoles dels pobles petits. Després de revi
sar diferents models de gestió de serveis es va destacar 
la urgència de treballar en l'adequació de normatives, 
en l'elaboració de noves propostes, en la difusió d'ex
periències, etc. que servissin per superar les dificultats i 
mancances actuals i per augmentar \a qualitat global de 
l'escola rural. 

Conclusions 

• Necessitat de millorar els canals de comunicació i de 
circulació de la informació tant a l'interior de la Zona 
Escola Rural com vers l'exterior 

'!* Comptar amb tot eis sectors de la comunitat educa
tiva per a millorar la qualitat de l'escola rural. 

• Elaborar propostes i promoure experiències de gestió 
de serveis bàsics per al funcionament de l'escola rural 
(menjador; transport i llars d'infants) i afavorir l'inter
canvi de les mateixes com a possibles models a 
seguir 

• Impulsar el paper del Claustre com a motor de la ZER 
i com a responsable de \a cohesió i la participació de 
tots els sectors de la comunitat educativa. 
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• Reivindicar davant l'Administració l'acompliment dels 
seus compromisos i obligacions envers l'escola rural 
com a escola pública. 

I Implicar la universitat en la potenciació de l'escola 
rural a través de l'elaboració de respostes a deman
des i necessitats actuals. 

Potenciar des del Secretariat d'Escola Rural, les rela
cions entre els diferents sectors i institucions implicats 
en l'escola rural: professorat, pares i mares, sindicats, 
municipis, etc. 

• Consensuar amb els diferents Consells Comarcals a 
través de les associacions de municipis propostes i cri
teris semblants i coherents en quan al repartiment de 
les subvencions i, en general, a la política a aplicar en 
relació a les escoles rurals. 

Propostes 

1. Confecció d'un MAPA actual i actualitzat de l'escola 
rural a Catalunya que contempli les diferents realitats de 
les Zones Escolars Rurals existents i les necessitats i man
cances més importants, que reflecteixi els diferents 
models de gestió i funcionament, les diverses solucions 
i les experiències més novedoses en l'àmbit organitzatiu 
i didàctic. 

2. Discussió i elaboració de fórmules que millorin el 
nivell de participació i implicació dels diferents sectors 
en el funcionament de l'escola rural, tant a nivell 
«micro» d'escola i de ZER amb l'entorn social proper i a 
través del Consell Escolar, com a nivell «macro» de rela
cions del Secretariat de l'Escola Rural de Catalunya amb 
totes les institucions i organismes implicats. 
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X J O R N A D 

Perspectives de Futur 

Les X Jornades d'Escola Rural tenien l'objectiu de fer 
balanç dels 10 anys del decret sobre les Zones Escolars 
Rurals, d'analitzar el procés seguit, tant per les mateixes 
zones, com per l'organisme que -si més no en gran 
part- les ha fet possibles: el Secretariat d'Escoles Rurals 
de Catalunya. La valoració va ser globalment positiva. 
Les ZERs, com a models d'organització, resulten molt 
vàlides, i en aquells aspectes on s'hi constaten dificul
tats, mancances o que generen demandes, hi trobem: 

d'una part, una certa lentitud administrativa per des
plegar acords i compromisos , una insuficiència de 
recursos de tipus material important en alguns casos, 
I una legislació encara poc adaptada a les caracterís
tiques de ia societat i de l'escola d'àmbit rural. 

de l'altra, una clara diferenciació entre aquelles ZERs 
que estan fortament consolidades, que en molts 
casos van néixer d'una experiència acumulada, que 
ja presentaven una cohesió i un treball pedagògic de 
molt de temps, i les que estan en procés de consoli
dació. Aquestes últimes expressen dificultats no 
només de caire administratiu, sinó també de funcio
nament intern. 

Així, la sensació general que es va experimentar, fou de 
satisfacció envers el marc de treball que ens brinden les 
ZERs, i també d'naver estat un element històricament 
clau, per tal de poder arribar on som. Però a partir d'a
quí s'obrien dos fronts diferenciats i extraordinàriament 
importants. Tots dos per projectar, enfortir i consolidar 
l'escola rural: un d'administratiu , i un altre de pedagò
gic. 

Aquestes dues constatacions, ens condueixen a pre
veure dos grans àmbits de treball per a donar-los res
posta: 

El primer encaminat a treballar en una línia d'exigèn
cia a l'Administració educativa per adequar encara 
més el marc administratiu i legislatiu a les nostres 
zones: menjadors escolars, transport, accés a les tec
nologies actuals, recursos materials i humans, diver
sitat de situacions, etc. En aquesta línia de treball 
haurem de dur una tasca coordinada amb pares i 
mares, ajuntaments i sindicats. Això generaria: 

1 ) Crear una mesa de treball multisectorial de l'àmbit 
rural per unir esforços. 

2) Fer arribar des de cada sector un marc reivindi
catiu coherent i complementari. 

3} Avançar en l'adequació que hi ha d'haver entre el 

marc administratiu 
més decidida. 

ía realitat escolar d'una manera 

« La segona línia d'acció ens ha de moure en la direc
ció de reforçar el treball educatiu. Un àmbit de treball 
que ofereixi diverses maneres d'organitzar les zones, 
sempre com a resultat d'un treball pedagògic cohe
rent amb les realitats que trobem en la geografia 
educativa del món rural al nostre país. Aquest segon 
camp de treball el preveiem coordinat entre el nostre 
moviment i les universitats. 

Efectivament, veiem que caldria mantenir el to de 
coherència i exigència Interna del Secretariat: la neces
sitat d'oferir bons resultats en el treball pedagògic i pro
jectar-los cap enfora per donar a conèixer i divulgar la 
feina de l'escola rural petita. En aquest cas podríem par
lar de: 

1 ) Promoure un intercanvi que serveixi per oferir res
postes a problemes plantejats I fer aflorar experièn
cies. 

2) Estrènyer les relacions amb les universitats a través 
del Grup Interuniversitari d'Escola Rural. Fer-li arribar 
demandes i col·laborar en la recerca de noves pro
postes i solucions. 

3) Plantejar noves necessitats de formació perma
nent: intercanvis entre els itinerants d'una mateixa 
especialitat, formació per a mestres nous d'escola 
rural, etc. 

Com podem, des del Secretariat, encarar aquest futur 
esbossat des del debat que es va viure en els diferents 
grups de treball? Com cal, des d'ara mateix, plantejar i 
desenvolupar les reunions, les activitats I l'organització 
d'aquest àmbits des de la perspectiva de la renovació 
pedagògica? 

La proposta que es fa des del grup de treball que coor
dinà les Jornades I el Secretariat és de celebrar les reu
nions de forma itinerant per la geografia catalana. És 
una idea que pretén acostar a cada indret, ZER, grup 
de treball etc. les tasques del Secretariat. Per altra 
banda, cada sessió de treball es dividiria en dues parts: 

: : Una primera part de reflexió pedagògica dirigida als 
mestres, on s'abordés la vessant organizativa inter
na, didàctica, de formació. Intercanvis, àrees, mate
rials curriculars, etc. 

Una altra de treball obert a la participació de tots els 
sectors on s'avancés en acords per aconseguir millo-

—13-



res significatives en el marc administratiu: menjadors, 
transports, instal·lacions, etc 

En aquesta nova etapa caldria que ens motivéssim 
especialment de cara a oferir -d'alguna manera- resul
tats en el camp educatiu i social. Podríem concloure 
afirmant que aquests I 0 anys hem difós un model pen
sat, promogut, dissenyat i posat en pràctica -entre altres-
per un col·lectiu de mestres d'escola rural, que ha 
permès canviar l'educació als nostres pobles, tot posant-
la al dia, dignificant-la. Ara cal anar-ho demostrant en la 
tasca quotidiana i fer un pas molt més enllà. 
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Primeres Jornades d'Escoles 3-12 

Dates de realització: 
5 i 6 de novembre de 1 999 
Lloc: 
Campus de la UAB - Bellaterra-

És una iniciativa de la Federació de MRP de Catalunya 
que les organitza conjuntament amb: Sindicats 
d'Ensenyament: CCOO, USTEC-STEs i UGT. La 
Federació d'associacions de pares d'alumnes de 
Catalunya (FAPAC) i les Universitats de Barcelona, 
Autònoma de Barcelona, Lleida, Girona, Vic i Rovira i 
Virgili. 

Objectius 

Ressaltar la importància i el significat de l'educació 3-
12 en el marc de l'ensenyament obligatori. 

• Repensar, especificar i delimitar els objectius d'aques
ta etapa en el procés de formació de l'alumnat. 

@ Pronunciar-se sobre aspectes relatius al currículum, 
l'organització dels centres, el perfil del professorat i les 
relacions amb l'entorn de les escoles d'aquest tram 
educatiu. 

ï ; Afavorir l'inici d'una coordinació horitzontal de cen
tres educatius de primària amb l'objectiu d'intercan
viar experiències, reflexionar de forma conjunta i fer 
propostes de millora pel futur. 

• Analitzar aquests aspectes en el context de la societat 
actual i de futur, per tal de tenir en compte la seva 
evolució i la Incidència de la formació que es realitzi 
en aquests trams educatius. 

Ambits de treball 

Currículum. En quines coses hem de treballar fona
mentalment en aquestes escoles? 

Organització. La reforma -etapa 3-12, especialistes, 
etc- ens porta a organitzar-nos millor Quins canvis 
organitzatius hem de realitzar? 

Professorat. Quines coses hem de canviar de la nos
tra feina i quins aspectes han de millorar les nostres con
dicions de treball? 

Relacions amb la comunitat. Com hem de viure en 
l'actualitat les relacions de l'escola amb el seu entorn? 

Sistema educatiu. Aspectes generals legislatius i 
administratius que tenen una influència en el desenvo
lupament de l'etapa. 

Jornada adreçada especialment a mestres en 
actiu en centres d'ensenyament 3-12. 

Interessats en participar, adreceu-vos a: 

Secretaria de les Jornades 3-12 
Av. Drassanes 3, 3a 

08001 Barcelona 
Tel. 93.4817388 
email: mrp@pangea.org 

En l'actualitat s'està en procés d'elaboració d'una plata
forma reivindicativa dels centres 3-12. Disposem d'una 
enquesta valorativa que us podem fer arribar en cas de 
que volguéssiu participar en la seva elaboració. 
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Index de Temes de Renovació Pedagògica 

Número 4 

DEBATS PER LA RENOVACIÓ PEDAGÒGICA. DEMOCRÀCIA I ESCOLA 
Maig 1 9 9 1 

Debats per la Renovació Pedagògica 
L'autonomia dels centres, de l'atzar a la necessitat, Joan Rué 
Gestió i Participació al centre: Els Consells Escolars, Maria Villalta 
Democràcia en el govern dels centres: Els Consells Escolars, Mercè Boix 

Una nova etapa per l 'ensenyament obligatori 
Caracterització general de l'etapa secundària obligatòria (12-16) 
El Professorat 
El Mapa Escolar 
Sobre el calendari d'aplicació de la Reforma a Catalunya 

L'Escola Rural i la Reforma Educativa 
Educació infantil (0-3) (3-6) 
Ensenyament obligatori (6-16) 
Educació Primària (6-12) 
Educació Secundària (12-16) 
Formació del professorat 
Aspectes generals a considerar 

Hemeroteca 
Per la pau immediata i la col·laboració per a estabilitzar-la 
La Pau dels Mestres 
L'Escola: una esperança 
La dignitat d'unes dimissions 

Número 8 

PROJECTE 1 0 0 MESURES 
Octubre 1 9 9 2 

IV Jornades de MRP de Catalunya 
Convocatòria. Del projecte 100 mesures al Congrés de Renovació Pedagògica 
Projecte "100 mesures per millorar l'ensenyament" 
Les 1 00 primeres experiències 

Col·laboracions 
Escala de Valors. Josep Maria Puig Rovira 
Una administració al sevei de la comunitat eduativa. Joan Subirats 
La renovació pedagògica per a un nou ensenyament. Francesc Imbernón 
Normalització lingüística i escola. Josep Tió 
L'elaboració i desplegament de projectes educatius renovadors. Serafí Antúnez 

Número 9 

IV JORNADES DE M.R.P. CONCLUSIONS 
Gener 1 9 9 3 

Moviments de Renovació Pedagògica: una mirada cap al futur 
De Roses fins a Salou, de Lleida fins a Lloret 
Els MRP i la formació 
Reptes actuals en la reflexió sobre l'educació 
Un projecte global per a una necessitat col·lectiva 
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El debat sobre el model 
Fer dels MRP organitzacions útils 

Cent Mesures per millorar l 'ensenyament 
El lligam entre societat i escola 
L'elaboració i desplegament de Projectes educatius coherents i autònoms 
La participació de la comunitat educativa 
Els drets i deures dels alumnes 
La Renovació pedagògica 
Un currículum per a una escola renovada 
La normalització lingüística i cultural de l'educació 
L'educació en valors 
Una nova Professionalität docent 
Una administració al servei de la comunitat educativa 

Les experiències en el Projecte 1 0 0 mesures 
IV Jornades dels Moviments de Renovació Pedagògica 
Butlletes 

Número 10 

VI I I JORNADES D ESCOLA RURAL 
Maig 1 9 9 3 

Conclusions de les V I I I Jornades d'Escola Rural 
Perspectives del món rural, Xavier Campillo 
Característiques d'una escola de qualitat. Cèsar Coll 
Conclusions de les VIII Jornades 
Balanç de les zones escolars rurals 
L'escola rural i la nova ordenació del sistema educatiu 
Materials presentats a la Fira de les VIII Jornades 
La Reforma educativa i els MRP Joan Domènech 
Intervenció de la Directora General d'Ordenació Educativa, Sra. Maria Àngels González 
Dades de les VIII Jornades 

Primer Congrés de la Renovació Pedagògica 
Llistat d'adherits al Manifest/Convocatòria 
Llistat d'Entitats Organitzadores del Congrés 
Experiències cap al Congrés 
Calendari d'activitats previstes 

Butlletes 

Número 11-12 

CAP AL CONGRÉS 
Juliol 1 9 9 3 

La implantació de la LOGSE a Catalunya. Posició dels Moviments de Renovació Pedagògica 
Per un horari i jornada escolar pedagògicament positius, laboralment raonables i socialment satisfactoris 
El professorat: el seu treball i la renovació a l'escola 
El tractament dels valors des d'una perspectiva intercultural 
L'educació no sexista, Elisabet Quesada 
Formació: Exigència i Auto-exigència, Joaquim Cortès 
La formació permanent i els Moviments de Renovació Pedagògica, Joan Domènech 
Projecte 100 mesures: Un projecte per a recuperar la il·lusió, Joan Domènech 
Hemeroteca 
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Número 13 

A U T O N O M I A , CURRICULUM I RENOVACIÓ PEDAGÒGICA. 
XI I ASSAMBLEA AMPLIADA DE LA FEDERACIÓ DE MRP 
Gener 1 9 9 4 

XI I Assemblea ampliada de la Federació de MRP: Autonomia i currículum en un marc de reno

vació pedagògica 
Autonomia i currículum en un marc de renovació pedagògica 

Materials 
Somien els innovadors amb realitats galàctiques?, Fernando Hernandez i Juana M. Sancho 
La comprensió de la cultura de les innovacions educatives com a contrapunt a la homogeneització 
de la realitat escolar, Fernando Hernandez i Juana M. Sancho 
Manifest per un currículum públic, popular i democràtic al País Valencià 
Decàleg per elaborar projectes curriculars, MRP "Tamonante" 
Decàleg per a projectes educatius, Jaume Cela i Juli Palou 
Investigació educativa i apertura curricular. Autors diversos 

Primer Congrés de la renovació Pedagògica 
Activitats del Primer Congrés de la Renovació Pedagògica 
Reglament de funcionament del Primer Congrés 
Full d'inscripció i participació 

Número 14-15 

ACTES D'OBERTURA DEL PRIMER CONGRÉS DE LA RENOVACIÓ PEDAGÒGICA 
Març 1 9 9 4 

Societat civil, congressos i Renovació Pedagògica a Catalunya, Josep González Agapito 
Un Congrés que contribueixi a la millora de l'educació al nostre país, Joan Domènech Francesch 
Algunes reflexions entorn de les relacions mestres-alumnes, Jaume Cela i Juli Palou 
Escola i cultura, Joan Soler i Amigó 
Sobre la Renovació Pedagògica a Girona, Salomó Marqués 
Reptes educatius en el context d'una societat en transformació, Joan Rué i Domingo 
L'educació Moral a l'escola, Ma. del Mar Galzeran Peiró 
Innovació i escola a Sta. Coloma de Gramenet, Serafí Antúnez 
Cap al Congrés, Inda Moragues i Cornado 
El Primer Congrés de la Renovació Pedagògica, Joan Martí i Castell 
Escola i societat, Agustí Alcoberro 
Set qüestions sobre renovació, Jaume Carbonell i Sebarroja 
La llarga marxa dels docents, Fabrício Caivano 
Pacte contra la reforma?, Ignasi Riera 
Crònica (apòcrifa) d'un Congrés de futur, Ignasi Riera 
Relació d'actes d'obertura del Primer Congrés de la Renovació Pedagògica 
Sumaris dels temes de Renovació Pedagògica anteriors 
Butlleta d'inscripció al Congrés 

Número 17 

ESCOLES D'ESTIU. PASSAT, PRESENT I FUTUR 
Novembre 1 9 9 4 

La General i tat patrocina les escoles d'estiu 
Programa de la XII i la XIII Escola d'Estiu 
Memòria de l'actuació de la Generalitat de Catalunya 
Pujol presidí la inauguració de les Escoles d'Estiu 
Parlament d'Irene Rigau en nom de les EE de comarques 
Definició de les característiques d'una Escola d'Estiu 
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Escrits de Joan Guitart en els programes de les Escoles d'Estiu 
El voluntarisme dels mestres i les Escoles d'Estiu 

Escoles d'Estiu, més que mai. Jaume Cela 
Comunicat de les organitzacions sindicals 

Les Escoles d'Estiu i la Federació de MRP 
Una nova Escola d'Estiu, Jaume Aguilar 
Escrit de la Federació de MRP en el programa de 1989 
Una vella i renovada voluntat, Jaume Cela 
Los maestros primero, Fabrici Caivano 
L'aportació de les Escoles d'Estiu a la Renovació Pedagògica, Pere Darder i Joan Domènech 
Reptes de les Escoles d'Estiu, Pilar Benejam 
Escrit de la Federació de MRP en el programa de 1991 
Analitzem les Escoles d'Estiu 
Inauguració de les Escoles d'Estiu de 1991 
Les Escoles d'Estiu en el marc del Primer Congrés de la Renovació Pedagògica 
Escrit de la Federació de MRP en el programa de 1992 
Inauguració de la XXV Escola d'Estiu de Lleida. 
Parlaments de Joan Domènech, Marta Mata i Joan Maria Pujais 
25 anys de les Escoles d'Estiu a Lleida, Salvador Carrasco 
Les Escoles d'Estiu, Maria Àngels Gonzalez 
Elements de reflexió a l'entorn de les Escoles d'Estiu, Joan Domènech 

Documents de les Escoles d'Estiu dels Moviments de Renovació Pedagògica 
Bibliografia 

Número Separata 

U N A PROPOSTA DE COORDINACIÓ ENTRE ELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE PRIMÀRIA 
I SECUNDÀRIA 
Desembre 1 9 9 6 

Necessitat de consolidar una oferta educativa obligatòria (3-16) coordinada, gradual i de qualitat, a l'en
senyament públic 
Dificultats en la situació actual 

Proposta de configuració de les ZEO (Zona d'Ensenyament Obligatori, 3-16). Reconeixement oficial dels iti
neraris pedagògics 
Aspectes en la formació de les ZEO 
Algunes propostes per afavorir el procés 
Propostes complementàries 
Proposta final 

Número 18 

EDUCACIÓ, TERRITORI, I RENOVACIÓ PEDAGÒGICA.RECULL D'EXPERIÈNCIES I PROJECTES 
DELS M O V I M E N T DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DE CATALUNYA ( 1 9 9 6 - 1 9 9 8 ) 
Novembre 1 9 9 8 

Els moviments de renovació pedagògica a l'actualitat 
Els Moviments de Renovació Pedagògica a Catalunya a l'actualitat 
Funcions de la Federació de MRP en la seva relació amb els Moviments de Renovació Pedagògica 
Els Moviments de Renovació Pedagògica i la seva contribució al moviment social educatiu 

Experiències i projectes de renovació pedagògica 
Anàlisi de les activitats dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. Algunes 
orientacions per elaborar i impulsar projectes territorials de renovació pedagògica. 

Proposta de classificació de les experiències 
Alguns comentaris sobre les activitats presentades 
Característiques de l'organització de les activitats dels MRP 

Aproximació a la relació entre educació i territori 
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Elements del context que influeixen en els plantejaments actuals 
Diverses dimensions de la vinculació entre centre educatiu i entorn 
Paper i funció dels sectors de la comunitat educativa 

Bibliografia de referència 
Annexos 

Algunes propostes de treball 
Quadre resum de les experiències 

Número 19 

EDUCACIÓ, SISTEMA EDUCATIU I M Ó N DELS APRENENTATGES EN LA SOCIETAT ACTUAL. 
Març de 1 9 9 9 

Ponències per al Projecte Educatiu de Barcelona 
Educació, sistema educatiu i món dels aprenentatges en la societat actual. 
Algunes reflexions a l'entorn de la imatge i valoració social del professorat 
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MRP de Catalunya 
Grup de Mestres del Baix Penedès 
Avgda. Salvador Palau Rabassó, s/n. 
43700 - El Vendrell 
mbalsellsf@campus.uoc.es 

Tel. 977-664148-Fax 977-663360 

Moviment de Mestres de Rubi 
C. Joaquim Blume, 28, 1 r. 
08191 -Rubí 

mmrubl@mrp.pangea.org 
www.pangea.org/~mmrubl 
Tel. 93-5887703 

Col·lectiu de Mestres de la Garrotxa 
C. Dels Garganta, s/n (Serveis Educatius) 
17800-Olot 

mplana@pie.xtec.es 
www.xtec.es/~axirgo 
Tel. 972-263829/270107 - Fax 972-262158 

Casal del Mestre de Granollers 
C. Josep Umbert, 25-29, 2n. 3a. 
08400 - Granollers 
cmgrano@pangea.org 

www.vallesnet.org/casal 

Tel. 93-8600140-Fax 93-8600140 

Moviment de Renovació Pedagògica de les Terres de l'Ebre 
C. Poeta Vicent Garcia, 3 
43500 - Tortosa 
aismael@xtec.es 
www.xtec.cs.~cperaies/mrp 
Tel/Fax 977-510557 

Grup de Mestres per a la Renovació Pedagògica de Lleida 
Bisbe Torres, 2 
25002 - Lleida 
gmlleida@mrp.pangea.org 
Tel. 973-263561 

Grup de Mestres de la Noguera 
C. Àngel Guimerà, s/n 
25600 - Balaguer 
gmlano@mrp.pangea.org 
Tel. 973-446362 

Associació de Mestres Alexandre Galí 
C. Alcalde Parellada, 4 
08221 -Terrassa 
amgali@mrp.pangea.org 
www.pangea.org/~amgali 
Tel/Fax 93-7312635 

Associació de Mestres Rosa Sensat 
Avgda. Drassanes, 3, 3r. 
08001-Barcelona 
rsensat@pangea.org 
www.pangea.org/rsensat 
Tel. 93-4817373-Fax 93-3017550 

Casal del Mestre de Santa Coloma de Gramenet 
C. Sants, 1 

08924 - Santa Coloma de Gramenet 
casalscg@mrp.pangea.org 
www.pangea.org/~casalscg 
Tel/Fax 93-3910021 

Col·lectiu de Mestres de la Terra Alta 
C. de la Germandat, 16 
43780 - Gandesa 
e3005650@centres.xtec.es 
Tel/Fax 977-420397 (CRP) 

El Casalet- Moviment d'Ensenyants 
C. Vellavista, 32, Can Bori 

08901 - L'Hospitalet de Llobregat 
casalet@mrp.pangea.org 

Tel. 93-3382796-Fax 932610290 

Grup d'Ensenyants de les Comarques Urgell i Segarra 
C. Pius XII, s/n 
25200 - Cervera 
geus@mrp.pangea.org 
www.pangea.org/~geus 
Tel. 973-530493 

Grup de Mestres Baix Llobregat Nord 
C. Torrent de Rosanes, 1, 2n. 
08760 - Martorell 
gmblln@mrp.pangea.org 
Tel. 93-7740591 [CRP) 

Grup d'Ensenyants del Pallars /Alta Ribagorça 
C. Bisbe Església, 5 
25620 - Tremp 
Tel/Fax 973-652916 

Grup de Mestres d'Osona 
C. dels Morató, 1 
08500 - Vic 

gosona@marp.pangea.org 
Tel/Fax 93-8855456 

Grup de Mestres de l'Alt Urgell/Cerdanya 
Apartat de Correus, 31 
25700 - La Seu d'Urgell 
gmauc@mrp.pangea.org 
Tel. 973-352559 

Grup de Mestres de l'Anoia 
C. Trinitat, 31 
08700 - Igualada 
gmanoia@mrp.pangea.org 
www.pangea.org/~gmanoia 
Tel. 93-8040453 

Grup de Mestres de la Conca de Barberà 
C. Raval de Santa Anna, 12 
43400 - Montblanc 
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Tel. 977-860471 (CRP) 

Grup de Mestres Dera Val D'Aran 

Apartat, I 
25530 - Mella 
Tel. 973-640078 (CRP) 

Grup de Mestres de l'Alt Penedès 
PI. del Penedès, 3, 3r. 
08720 - Vilafranca del Penedès 
gmpenede@mrp.pangea.org 
Tel. 93-8904628 (CRP) 

Grup de Mestres del Garraf 
PI. Beatriu de Claramunt, 5-7 
08800 - Vilanova i la Geltrú 
garraf@mrp.pangea.org 
Tel. 93-8157244 

Grup de Mestres del Priorat 
Carretera de Porrera, s/n 
43730 - Falset 
Tel. 977-830672 

Grup de Mestres del Ripollès 
Casal del Poble "Can Nicolau", Apartat de Correus 117 

17500-Ripoll 
Tel. 972-701753-Fax 972-703051 

Moviment Educatiu del Maresme 
C. Ibran, I, Ir. 
08301 -Mataró 
mem@mrp.pangea.org 
www.xarxa.infomataro.net/mem 
Tel/Fax 93-7902260 

MRP del Camp de Tarragona 
Cooperativa Obrera, C. Fortuny, 23, Apartat de Correus 690 
43001 -Tarragona 
mrptgn@tinet.fut.es 
Tel. 977-220703 

Associació de Mestres del Berguedà 
c. Reina Elisenda, 2 
08695 - Baga 

Grup de Mestres de l'Empordà 
c. del Pont, 4 
17469 - Siurana de l'Empordà 

AMBITS DE TREBALL 
DE LA FEDERACIÓ DE MRP DE CATALUNYA 

Àmbit de Bibliomèdia 
gbiblio@mrp.pangea.org 
www.pangea.org/~gbiblio 

Àmbit de Secundària 
joanco@mrp.pangea.org 

Àmbit d'Educació Ambiental 
sice7@cc.uab.es 

Secretariat d'Escola Rural 
mmoya@pie.xtec.es 

www.pangea.org/~erural 

Àmbit de Primària 
joand@pangea.org 

Àmbit Educació Infantil 
a03@mrp.pangea.org 

Àmbit d'adults 
aadults@mrp.pangea.org 
www.pangea.org/~aadults 

GRUPS DE RECERCA 

Grup de recerca "Coordinació Primària Secundària" 
jesusv@mrp.pangea.org 

Grup de recerca "Elaboració del Mapa Educatiu d'una ciu

tat" 
joand@pangea.org 

ALTRES RESPONSABILITATS 

Secretaria de Bitrama 
tessaj@mrp.pangea.org 

Representant a Perspectiva Escolar 
anpoch@valles.com 

Representants al Consell Escolar de Catalunya 
tcasas@mrp.pangea.org 
jcortes@pie.xtec.es 

ADREÇA POSTAL DE LA FEDERACIÓ DE MRP DE 
CATALUNYA DELS ÀMBITS DE TREBALL I DELS GRUPS DE 
RECERCA 

Av. Drassanes, 3, 3r 
08001 Barcelona 
Tel.93-4817388- Fax 93-3017550 
mrp@pangea.org 
www. pangea.org/mrp 
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