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Presentació

El present Pla de Treball de l’any 2018, recull els objectius i les propostes de gestió de les
activitats elaborades per la Junta Directiva i les que ens han fet arribar els diferents Grups
de RELLA.

Com que l’Assemblea de RELLA es fa el mes de febrer, un cop ja ha començat l’any natural,
algunes d’aquestes activitats ja s’han realitzat o s’estan portant a terme en el moment de la
redacció.

                             

JUNTA DIRECTIVA

1 INTRODUCCIÓ  

La Junta proposa seguir l’organització creada fa dos anys per agilitzar i fer més pràctiques
les feines de tots els seus membres. Esperem seguir treballant en un clima de consens i
diàleg que ens ha caracteritzat, però alhora demanar un compromís seriós de treball en les
feines encomanades per crear més autonomia de cada membre i millor repartiment de les
feines.  

Centrar-nos en el treball en el territori i en establir més vincles amb les entitats que en
formem part i potenciar el treball amb el Departament d’Ensenyament i l’IMEB

2 ORDRE INTERN.

Seguir treballant dins de la junta en grups de dues persones amb feines específiques i
lligant els càrrecs amb les vocalies:

Cada grup fa les tasques pròpies de la seva funció però cal afegir algunes feies específiques
de cada grup que s’especifiquen: 

o Presidència: el tema territorial
o Vicepresidència: la coordinació dels grups 
o Secretaria: temes referents a les base de dades i l’arxiu oficial
o Tresoreria: temes referents a les assegurances dels associats i els voluntaris
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Ens proposem

o Potenciar la coordinació de grups com a òrgan de participació i lligam de totes les
activitats que fem.

o Actualitzar i sistematitzar l’arxiu tant l’oficial i administratiu com l’ històric.
o Mantenir actualitzades les bases de dades de socis i voluntaris educatius.
o Representar  l’associació activament a les entitats que formem part: FMRPS, BCN-

Sostenible. Grups del territori, ....

3 ORDRE EXTERN.
o Potenciar i millorar les relacions amb les entitats que hi tenim una relació i vincle des

del inici, com la FMRPC i els grups que tenim en el territori. (Penedès, Granollers i
Olot)

o Augmentar la nostra presència en els diferents àmbits relacionats amb l’educació i
donar a conèixer el treball realitzat  en l’àmbit educatiu i les nostres opinions  per
mitjà del blog que tenim al Diari de l’Educació.

o Potenciar  i donar a conèixer la nostra Associació en altres àmbits i grups, per mitjà
de la nostra web  i els nostres díptics.

o Establir contactes i lligams amb altres grups de mestres jubilats del territori i dels
Grups  de  Mestres  del  territori  (MRP’s)  i  intentar  crear  una  xarxa  estable  de
col·laboració amb el suport del Departament d’Educació.

o Conèixer i cercar informació sobre altres associacions semblants a l’Estat Espanyol i
a Europa per veure el seu funcionament. 

o Establir  un conveni de col·laboració  amb l’IMEB per  un projecte  de col·laboració
entre les mestres jubilades de les Escoles Bressol i les mestres novelles d’aquestes
escoles. Amb responsabilitat civil i assegurança de voluntariat.

o Demanar al Departament d’Ensenyament que faciliti l’assegurança de Voluntariat a
tots  els  mestres  i  professorat  que  fan  suports  i  col·laboracions  a  les  escoles  i
instituts.

GRUPS DE TREBALL DE RELLA

La proposta de treball de la majoria dels Grups és continuar en la mateixa línia de treball 
que han portat a terme fins ara.
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Grup de Coordinació

Com a proposta de treball que cal tirar endavant en aquest grup, s’hauria de ressaltar la 
incidència que els grups tenen en la marxa i vida de l’ASSOCIACIÓ. 

Els associats viuen l’Associació segons la vida que tinguin els grups. En aquest sentit, el 
grup de COORDINACIÓ hauria de mantenir l’objectiu de fer arribar a la major quantitat 
possible dels socis, l’interès en les activitats dels diferents grups, ja sigui com a membres 
actius o com a participatius. Així, doncs, valorem de manera ben positiva i encertada la 
dedicació del grup de COORDINACIÓ, en tant que defineix què ha de vetllar cada 
coordinador i com ho fa.

Grup d’Activitats

Les propostes de millora que fem per aquest any 2018són :

- Tenir cura del calendari d’activitats de tota l’Associació per procurar que tots els
membres puguem participar de totes aquelles iniciatives que es proposen. 

- Col·laborar  més entre els  diferents grups,  objectiu que tots  tenim clar i  que cal
materialitzar-ho més a la pràctica.  

Grup de Debat

Seguir amb la mateixa dinàmica com  fins ara. Tractant i documentant-nos sobre temes 
d’interès per fer-ne el debat, així com organitzar també si s’escau,  activitats que se’n 
deriven dels temes tractats, evidentment obertes a l’Associació.

Grup d’Educació

El que ens plantegem com a grup és continuar amb allò que tant ens agrada, que és tenir
un espai per debatre temes actuals d’educació i estar present en els llocs on se’n parli.
Volem ser la veu de Rella en la temàtica educativa a través de la nostra experiència com a
ensenyants.
Pensem que aquest any haurem d'estar molt amatents a tot allò que vulgui dir atemptar
contra el  model  d'escola  catalana i  defensar-la  a on faci  falta amb tots  els  arguments
necessaris.
Activitats concretes
- Organitzar una taula de debat sobre Llenguatge i feminisme amb persones expertes

en el tema.
- Acabar i presentar les conclusions del tema sobre Gènere.
- Iniciar i coordinar des del grup el blog en el Diari de l'Educació.
- Continuar participant en el grup de Defensa de l'Escola Pública i en el MRP.
- Iniciar un treball sobre la importància de l'Etapa Educativa de 0–3 anys.
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Grup de Voluntariat

- Augmentar la bossa de voluntaris /es  per poder atendre un nombre superior de 
demandes

- Tenir una relació real  de socis i sòcies que fan tasques de voluntariat. 

- Quant a les demandes que ens arriben:
- Enviar-les per correu a tots els socis i sòcies
- Penjar-les al web
- En el supòsit que ens vulguin presentar un projecte, comunicar-ho i convidar a tots

els socis i sòcies via mail per tal que qui l’interessi pugui assistir-hi.
- Quant a les reunions ordinàries fer-ne una al trimestre. 

- Enviar al grup de gestió, format per 2 persones més la coordinadora, aquelles propostes 
que siguin objecte de consulta abans de fer-ne difusió.

GRUP DE RELLA GRANOLLERS

PROJECTE DE VOLUNTARIAT EDUCATIU DE GRANOLLERS 

El projecte de Voluntariat Educatiu de Granollers va entrar en funcionament el curs 2012-
2013, com un element més que pretenia donar valor a l’educació, en una ciutat, que forma
part de la Xarxa de Ciutats Educadores. Des del curs 2017-2018 qui impulsa i gestiona el
projecte és RELLA Granollers, una entitat integrada dins de RELLA (Associació de Mestres i
Professorat Jubilats), que treballa en estreta col·laboració amb l’Ajuntament. L’educació és
un bé reconegut en la Declaració universal de Drets Humans, concretat a Catalunya per la
Llei  d’Educació  de  Catalunya  i  convertit  en aspiració  per  la  declaració  d’Incheon 2030,
adoptada pel Fòrum Mundial d’Educació de la UNESCO que diu que «L’educació de qualitat
afavoreix la creativitat i el coneixement i assegura l’adquisició de les competències bàsiques
d’alfabetització  i  numèriques,  així  com  de  competències  analítiques,  de  resolució  de
problemes, i altres competències cognitives, interpersonals i socials d’alt nivell». 

Pel que hem dit, RELLA GR es proposa dos grans objectius:

 1. Aconseguir que els centres educatius de la ciutat es puguin mantenir com espais de
cohesió social, espais de compromís i d’incentivació educativa, autèntics vivers d’esperança
i expectatives positives per a tothom, siguin quines siguin les circumstàncies econòmiques
del moment. 

2. Defensar i convertir en acció real els principis i valors de Ciutat Educadora, en la que una
part de la ciutadania participa en un projecte educatiu.

ALTRES ACTIVITATS
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. Publicació periòdica d’articles en premsa local al voltant de l’educació

. Jornades de formació de voluntaris sobre coeducació el 14 i 28 de febrer 2018. 

 Tema: Eduquem en igualtat?: Créixer més enllà del blau i el rosa

Sessió 1: Les identitats de gènere i la coeducació

Sessió 2: Coeducar des del Voluntariat educatiu

Formadora: Anna Sellarés, agent d’igualtat del CIRD de l’Ajuntament de Granollers

. Cinema social: Projecció de pel·lícules de tema socio-educatiu.

.  Elaboració  d’un relat  de l’evolució  de les escoles de Granollers  des dels  anys 80 fins
l’actualitat.
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