
Balaguer30 i 31 de maigdel 2003

Consell Comarcalde La NogueraPasseig Angel Guimerà, s/n

XXIIIaAssembleadels MRPde Catalunya

FEDERACIÓ   DEMOVIMENTS   DERENOVACIÓPEDAGÒGICA  DECATALUNYA



PROGRAMAPRESENTACIÓ
La XXIIIa Assemblea dels MRP de Catalunya, queenguany celebrem a Balaguer, és una nova oportunitatde reflexió col·lectiva dels moviments i de tothom queha volgut acompanyar-nos en aquests moments difícilsper a l�educació on cal consolidar les milloresaconseguides fins ara per, mitjançant el debat,posicionar-nos davant d�una llei orgànica que no aportares de bo i d�una administració catalana que s�hi oposa,però que l�accepta i implementa, potser ambresignació, però sense  massa complexos, i que haaparcat  les grans novetats anunciades amb la Llei Ca-talana d�Educació.Davant d�un panorama educatiu en standby a l�esperade l�inici del cicle electoral, creiem que la comunitateducativa ha de prendre la iniciativa i dur a la societatel debat educatiu, plantejant de forma decidida i cla-ra quines són les condicions irrenunciables i dibuixarentre tots quina educació i quin sistema educatiu volemper afrontar els reptes del segle XXI.L�objectiu és ambiciós i per aconseguir-ho cal un granmoviment social que influeixi decisivament en  canviarles coses. Ens hi hem de posar conjuntament  totes lesentitats i persones que entenem l�educació com unprocés de formació al llarg de la vida  al que té drettothom. Entenem la qualitat com a més i milloreducació per a tothom, com a més participació en lagestió democràtica dels centres,  com a instrumentper a formar persones amb valors sòlids i que sàpiguenpensar. La qualitat ha de ser forjadora de ciutadans iciutadanes crítics amb el seu present, persones capa-ces de participar activament en una societatdemocràtica, capaces d�analitzar lúcidament elpresent i de transformar-lo.Aquesta XXIIIa Assemblea ha de ser un primer pas enaquest camí difícil, però segur que interessant iengrescador.Bona feina!

-  Benvinguda i  acollida d�assistents alsespais del Consell Comarcal de LaNoguera.- Apertura oficial a càrrec de Rosa M.Gràcia, Presidenta del Grup de Mestres deLa Noguera,  i  Joan Coma i Ainsa,President de la FMRPC.- Presentació de la memòria, del pla detreball i d�altres aspectes organitzatius dela Federació de MRP de Catalunya.- Sopar a l�Hotel Balaguer.Carrer la Banqueta número 7.

DIVENDRES, 30 de maig
19 h
19,30 h

DISSABTE, 31 de maig
- Benvinguda a les entitats i presentacióde la proposta de treball.- Treball en grups.- Descans / Cafè
- Continuació del treball en grups.- Posta en comú.
- Dinar al Sant Crist de Balaguer.
- Visita turística per Balaguer.
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