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PRESENTACIÓ

En aquesta XXIV edició de l�Assemblea dels Moviments de
Renovació Pedagògica de Catalunya, que enguany celebrem
a  Vilanova i la Geltrú, volem revisar tot allò que hem anat fent
durant aquests darrers anys i tot allò que volem fer a partir
d�ara. Per això és important situar-nos en el context que
emmarca el nostre treball, veure com el compartim amb els
altres col·lectius que ens acompanyen en el dia a dia i com
concretem els aspectes que han de servir per a l�adaptació del
debat pedagògic en el marc polític i social de la realitat actual.

Un cop més, l�assemblea segueix sent l�espai de reflexió i de
trobada dels MRP on podem compartir i gaudir amb aquest
projecte col·lectiu, tant nostre, que és el d�aconseguir una
educació de qualitat per a tothom.

Bona feina!

Lloc de treball i sopar dv:
Molí de Mar
Avda Sant Cristòfol, 12
Vilanova i la Geltrú

Lloc de dormir i esmorzar:
Aparthotel Atenea Park
Juan Sebastian Elcano, 4
Platja de Ribes Roges
Vilanova i la Geltrú

Lloc de dinar dissabte:
Restaurant Marejol
Passeig de Ribes Roges
Vilanova i la Geltrú

Ubicació dels espais



- Benvinguda i acollida. (Molí de Mar. Av St Cristòfol, 12)

- Apertura oficial a càrrec de:
  Sixte Moral i Reixach, Alcalde de Vilanova i la Geltrú,
  Juan Luís Ruiz, Regidor d�Educació de Vilanova i la Geltrú,
  Joan Coma i Ainsa, President de la FMRPC,
  Montse Barti i Josep-Ramon Fuentes, del MRP del Garraf.

-  El debat dels MRP
   Valoració i presentació de propostes de treball des de la
   perspectiva dels diferents territoris i àmbits.
   · El context:

quin paper hem jugat i quin és el paper que hem de jugar
els MRP�s.

   · La xarxa:
què hem fet per afavorir-la i què s�hauria de fer.

   · El debat pedagògic:
línies de treball i construcció del debat pedagògic.

- Sopar

DIVENDRES, 4 de juny

18,30 h

19 h

19,15 h

DISSABTE, 5 de juny

  - Continuació del debat de divendres des de la
    perspectiva de la Federació.
  - Presentació del balanç dels darrers 5 anys.

  - Descans/Cafè.

  - Proposta de nou equip i pla de treball de
    la Federació.

  - Acte de cloenda.

  - Dinar.

9,30 h

11 h

11,30 h

13 h

14,30 h

21 h

PROGRAMA



Col·laboren:

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú


