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“Educar no és afegir, és ajudar a descobrir amb estima. 
És tindre el compromís de garantir el desenvolupament integral  

 i harmònic dels  infants, i d’ensenyar nous camins per construir un 
present i un futur d’èxit , benestar i millora social”  
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col·lectius i tota aquella persona que 
col·labore en el compliment dels fins de 
l’associació. De fet, actualment, el moviment 
fluiex i les seues llavors comencen a brotar… 
Així, en aquests moments integra a 
representants de molts sectors de la societat, 
els que col·laboren de diferents formes, i es 
composa de companys i companyes de tota 
la comunitat educativa. 

 

ELS FINS GENERALS DE L’ASSOCIACIÓ DE 
MESTRES GRUP DE TREBALL PER LA 
INFÀNCIA SÓN: 

-Protegir els drets i la dignitat de la infància 
com fonament de la vida. 
-Treballar per aconseguir que l’educació i la 
cultura siga la ferramenta de canvi i de 
benestar social. 
-Difondre i executar estratègies que ens 
aproximen a un estil professional cada 
vegada més eficaç i satisfactori. 
-Professionalitzar i donar un enfocament 
educatiu real i de qualitat a l’educació 
infantil des dels zero anys. 

-Participar activament en la creació i 
millora dels plans d’estudi i de formació 
dels professionals de l’educació infantil 
des dels zero anys. 
-Incloure l’àrea d’educació musical en 
l’etapa d’Infantil des dels 0 anys, amb 
especialistes en la matèria. 
-Agrupar a entitats i professionals de 
l’educació per crear un projecte de Llei 
d’Educació Infantil, per cedir-ho a la 
societat amb la finalitat de portar-ho a 
terme. 
-Realitzar activitats, materials i projectes 
de divulgació. 
-Generar esdeveniments educatius on 
compartir i difondre les experiències i 
investigacions més capdavanteres i de 
renovació pedagògica del moment 
actual. 
-Participar tant en activitats, cursos i 
experiències de formació professional 
com en moviments socioeducatius i 
ciutadans,  i amb altres col·lectius 
associatius. 
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-Accionar i actuar, i crear i 
dinamitzar espais d’intercanvi 
d’experiències i de reflexions amb 
altres professionals, docents, 
ciutadans, associacions, fundacions, 
organitzacions i institucions 
educatives, etc. per enriquir la 
pràctica educativa, participar activa i 
incondicionalment en la 
transformació social, i potenciar i 
treballar per la dignitat infantil, 
professional i humana. 
-Generar i organitzar activitats de 
formació dirigides a docents, 
professionals de qualsevol àmbit de 
l’educació, estudiants en formació, 
famílies, col·lectius, barri, ciutat, 
poble, entorn. 
-Promoure, organitzar i realitzar 
jornades de formació i de 
desenvolupament professional, i 
col·laborar amb moviments 
socioeducatius i comunitaris lícits. 
-Transmetre a la societat educativa 
un esperit renovador, creatiu, crític i 
just, basat en el aprenentatge actiu, 
afectiu, experiencial, holístic, 
competencial i global de l’infant. 
 
 

 
Amb la denominació AMESTI EDUCACIÓ 
definim l’Associació de Mestres Grup de 
Treball per la Infància. 
 
Som una Associació Educativa sense ànim 
de lucre, democràtica i d’àmbit 
socioeducatiu i comunitari, formada, al 
seu naixement, per un equipo de mestres 
que ens agruparem per repensar tant la 
pràctica activa en l’Educació Infantil des 
dels zero anys com les infinites 
possibilitats d’actuar respecte al 
compromís socioeducatiu i amb la infància 
que tenim com ciutadans i ciutadanes, i, al 
nostre cas, també com a mestres. 
 

Des d’AMESTI EDUCACIÓ treballem per 
donar un reconeixement social i 
pedagògic amb el màxim de qualitat a 
l’educació infantil des dels 0 anys i a la 
nostra professió. 

Així, un dels nostres reptes es donar a 
conèixer i compartir experiències actuals i 
enriquidores per acompanyar a la 
infància en el creixement harmònic, i 
protegir els drets i la dignitat dels menuts 
com fonament de la vida. 

Poden ingressar como sòcies i socis tots 
aquells docents, professionals de 
l’educació i d’altres àmbits, estudiants, 
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