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Fixada al dental  
de l’arada,  
penetra a la terra  
fent solcs

Seguim ensenyant, 
seguim aprenent,
ens seguim divertint.



Una associació de 
mestres, professors, 
educadors i persones 
lligades al món educatiu, 
jubilats i amb la voluntat 
de fer activitats junts.

Grups actuals

Activitats en grups de 
treball sobre aspectes 
relacionats amb l’educació; 
el voluntariat educatiu i 
altres aspectes com ara de 
lleure i formació personal.

Oberts a acollir els mestres 
i docents jubilats que 
vulguin compartir amb 
nosaltres les activitats tant 
lúdiques com d’opinió, en 
forma de debats i anàlisi 
sobre temes que ens 
interessen i poder incidir 
en el món educatiu actual, 
aportant-hi la nostra 
experiència.

VOLUNTARIAT
Col·laborem en activitats concretes 
i específiques, de manera voluntària, 
en l’àmbit educatiu, acadèmic i social.

ACTIVITATS I SORTIDES
Sortides i activitats lúdiques i culturals.

DEBATS
Debats i xerrades sobre temes 
culturals i d’actualitat.

CLÀSSICS
Llegim i comentem textos clàssics 
i ens apropem a la claredat del 
pensament escrit per la literatura.

CONVERSA EN ANGLÈS
Grup dinàmic de conversa en anglès, 
per tal de mantenir i millorar aquesta 
llengua.

CLUB DE LECTURA
Grup de lectura mensual i coordinat 
per un conductor.

PASSEJADES
Passejades a peu per l’entorn proper.

L’EDUCACIÓ AVUI
Grup de debat sobre temes educatius 
d’actualitat.

FOTOGRAFIA
Tenim un professor que ens ajuda a 
fer fotos, les analitzem per millorar 
art i tècnica.

I ALTRES GRUPS QUE ES 
VULGUIN ORGANITZAR.

En una assemblea general anual de socis, una junta 
directiva i en grups de treball oberts i dinàmics, en 
funció dels interessos i inquietuds dels associats. 
Tothom pot triar quina activitat li escau millor i participar 
de manera personal en els grups que li siguin atractius.

Amb connexió amb altres grups de mestres jubilats del 
territori català.

Què fem?

Qui som?

Com ens 
organitzem?


