XXV Assemblea
dels MRP de
Catalunya

Col·laboren:

La Seu d’Urgell,
20 i 21 de maig del 2005

PRESENTACIÓ

PROGRAMA
DIVENDRES, 20 de maig

La 25ª Assemblea dels Moviments de Renovació Pedagògica
de Catalunya ens porta a la Seu d’Urgell perquè, entre altres
raons, fa vint anys el Grup de Mestres de l’Alt Urgell – Cerdanya
celebrava unes jornades que van donar un impuls decisiu a la
coordinació de les escoles rurals i a la creació de les ZER. La
commemoració d’aquella iniciativa i la pervivència d’aquesta
coordinació basada en la reflexió, la integració en el territori i les
propostes renovadores al si de l’escola rural, són un bon marc
per encarar el treball d’aquesta assemblea.
A més de repassar el dia a dia de la nostra Federació, volem
reflexionar a l’entorn del paper dels MRPs en el context educatiu
actual: què fem bé i què podríem fer millor. També tindrem un
espai per recordar el que han estat aquests vint anys de les
escoles rurals i de fruir de les estones de trobada.

18,30 h

Benvinguda i acollida. (espais de la UNED)

19 h

Apertura oficial a càrrec de:
Jordi Ausàs, Alcalde de La Seu d’Urgell,
Ventura Roca, President del Consell Comarcal de l’Alt Urgell,
Ricard Aymerich, President de la FMRPC,
Pepita Ramèntol, Presidenta del Grup de Mestres de
l’Alt Urgell-Cerdanya.

19,30 h

Berenar de benvinguda

20 h

Assemblea ordinària de la FMRP de Catalunya

21,30 h

Sopar i ball d’acordió

DISSABTE, 21 de maig

Com fem sempre, mirarem de combinar treball i gaudi.
Animem-nos a participar-hi!
9,45 h

10 h

Debat per grups
· Context polític i educatiu.
· MRP’s, territori i xarxa educativa.
· Debat pedagògic, innovació.
· MRP’s, Federació, Confederación, ...
i àmbit europeu?

11,15 h

Descans/Cafè

11,45 h

Continuació del debat per grups

13 h

Acte de cloenda

14,30 h

Dinar

Ubicació dels espais
Lloc d’allotjament i àpats:
Residència Duc d’Urgell
Carrer Josep Zulueta, 43
Tf 973352195
La Seu d’Urgell
Lloc de treball:
Locals de la UNED
Plaça de les Monges, 1 2a
Tf 973351619
La Seu d’Urgell

«Paper dels MRP en el context educatiu actual»
Presentació del tema de treball.

