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Col·labora:
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Granollers,
19 i 20 de maig del 2006

PRESENTACIÓ

PROGRAMA
DIVENDRES, 19 de maig

Granollers és l’escenari de la XXVI Assemblea dels Moviments de
Renovació Pedagógica de Catalunya. Després d’un curs que ens ha
demanat una multiplicitat de temes a tractar, a la capital vallesana
viurem l’estona de reflexió i de noves propostes que conté sempre
aquesta cita anual, amb la que fem una valoració del present dels
Moviments i de la mateixa Federació i ens marquem unes prioritats
per al nostre futur.
Aprofitant la circumstància d’enguany aprofundirem en dos temes
que volem sotmetre a l’anàlisi i la reflexió de mestres i moviments:
els temps escolars, educatius i vitals (que ja hem abordat en altres
ocasions però que ara pren una significació particular) i una anàlisi
del panorama educatiu present i immediatament futur que s’obre
a nivell d’estat amb l’aprovació de la LOE. Per ajudar-nos en aquesta
tasca, hem demanat la col·laboració de dues persones que, amb
una mirada externa a la Federació però amb una història de
col·laboració amb nosaltres, aportaran els punts inicials que centraran cadascun dels dos temes: en Jaume Trilla, per al primer, i
en Pedro Uruñuela per al segon. Pensem que tots dos tenen un
perfil adient per fer aquesta tasca introductòria i de situació i
volem agrair-los especialment aquesta col·laboració.

18:30 h

Benvinguda i acollida

19 h

Apertura a càrrec de:
Pietat Sanjuán, Regidora d’Educació de
l’Ajuntament de Granollers,
Ricard Aymerich, President de la FMRPC,
Lluïsa Salvador, Presidenta del Casal del Mestre de Granollers.

19:15 h

Assemblea General Ordinària
1. Balanç qualitatiu
2. Debat
- Paper i projectes prioritaris dels MRP avui
- Què ha de fer la Federació per ajudar a fer possibles
aquests projectes?
3. Propostes Pla de Treball
4. Tancament econòmic 2005 i pressupost 2006

21:30 h

Sopar

Hi ha temes interessants i de futur. Com sempre, és important la
participació de tots els moviments i àmbits. Segur que treball i
lleure conviuran harmònicament.

DISSABTE, 20 de maig
10 h

«Temps escolars, educatius i vitals»
Presentació a càrrec de
Jaume Trilla, professor de la UB.

11:30 h

Descans/Cafè

12 h

«I després de la LOE, què?»
Presentació a càrrec de
Pedro Uruñuela, Subdirector General de Alta
Inspección. Ministerio de Educación y Ciencia

14 h

Dinar

Ubicació dels espais
Lloc d’allotjament:
Hotel Atenea
Carrer Magallanes
(Cantonada Aragó)
Tf 938794820
Granollers

Lloc de treball i àpats:
Centre Tecnològic i
Universitari de Granollers
Mare de Déu de Montserrat, 36
Tf 935381200
Granollers

