Organitza:

Amb la col·laboració de:

5 de juliol 2014
a la UAB (Bellaterra)
de les 10h a les 16h

100 anys d’escoles d’estiu,
100 anys de compromís i treball,
100 anys de renovació pedagògica
De 10,00h a 11,30h: Presentació de l’acte
a l’Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres

Debat “Educació i formació del professora amb perspectiva de futur”
amb Montserrat Anton, Directora de l’ICE de l’UAB; Joan Badia, Mestre i president del Col·lectiu de
Docents del Bages; Joan Domènech, Director de l’Escola Fructuós Gelabert i membre de la Federació
de MRPs de Catalunya; Moderat per en Vicenç Relats, Periodista.

De 11,30h a 12,45h: 4 debats
Què és el que més et preocupa del que està passant? On és el problema? Creus que hi podem fer
alguna cosa? Et plantegem 4 espais, 4 debats i 4 oportunitats per poder trobar respostes a allò que
creiem clau per la nostra tasca educativa i social.
“Educar i aprendre en un nou escenari”
“El poder del centre pel canvi”
“La força de la xarxa”
“El dilema de la formació”
Per a tots els que encara teniu l’esperança que l’educació és una arma carregada de futur i una
peça fonamental en la inversió per una societat més lliure, equitativa i compromesa. Si també ets dels
que creu que “l’educació en realitat necessita tant de formació tècnica, científica i professional,
com de somnis i utopies” (Paulo Freire) i que “l’educació és l’arma més poderosa que pots utilitzar per
canviar el món” (Nelson Mandela), t’hi esperem!

De 13,00h a 14,00h: Concert per acomiadar-nos amb Miquel del Roig
a l’Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres

De 14,00h a 16,00h: “Dinar LOMCE: botifarrada!”
Menú:
“Amanida amb salsa “Wert”
“Botifarrada a la LOMCE” amb patates al caliu i fesols
“Postres dolces sense retallades”
*Qui ho desitgi es podrà quedar a dinar. Caldrà comprar els tiquets (9€) durant la matrícula de la teva escola
d’estiu o truca a la Federació abans del 23 de juny. Més informació a mrp.cat

Durant tot el matí i paral·lelament: Exposició dels 100 anys d'EE
*Als porxos del voltant de la plaça de les Oliveres hi haurà una exposició dels 100 anys d'EE que podreu visitar
durant tot el matí.

