CRIDA PER A LA CELEBRACIÓ D’UN CONGRÉS
D’EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
Primer Congrés de l’Educació Pública de Catalunya
Un grup d'escoles pertanyents a la Xarxa 0-12 de la Federació de MRP de Catalunya, estem
impulsant la celebració d'un Congrés d'educació publica a Catalunya. El Congrés vol articular un
marc estable de coordinació, reflexió i intercanvi entre les escoles i instituts públics de Catalunya,
per fer-se present socialment i definir propostes alternatives als reptes del nostre sistema educatiu.

Propòsits


Definir els principis i les finalitats de l’educació pública en el nostre país, vinculades a la
millora i transformació de la nostra societat.



Proposar quines són les condicions que faran possible aquesta millora, tant a nivell de
polítiques educatives, com de professionalització de la funció docent i del paper que han de
jugar les diferents institucions educatives (Universitats, administracions, associacions,
entitats, sindicats, MRP...)



Visibilitzar l’educació pública com a motor de la millora del nostre sistema educatiu, davant
de la societat i de l’administració educativa.

Característiques d'aquest Congrés


Parteix d’una proposta de document bàsic elaborat en les XII Jornades de la Coordinació 012. https://xarxaescolesmrp.wordpress.com/principis/



El disseny i l’organització el faran les escoles i instituts públics de Catalunya que manifestin
la seva voluntat i compromís de col·laborar-hi.



Els assistents seran fonamentalment representants d'escoles i instituts (0-18).



El contingut fonamental a discutir serà l'educació i l'educació pública a Catalunya, la seva
renovació pedagògica i la vinculació a projectes de transformació social.



Cercarem el suport de les entitats i associacions (sindicats, associacions de pares i mares),
institucions universitàries i altres xarxes que comparteixin amb nosaltres aquests propòsits.

1

Parteix d'una
proposta
consensuada de
principis

Disseny i
organització dels
centres educatius
INF-PRI-SEC
públics

Transformació social
i educativa

Proposta inicial de planificació - Timming
2



15 de Juny 2017: Reunió de les escoles i instituts que es comprometen a aquesta
organització per tal de fixar les finalitats i el calendari bàsic d'actuacions. (Avda. Drassanes,
3, sala d’actes planta baixa)



Juny 2018 / octubre 2018. Contacte formal amb les entitats i associacions per reclamar el
suport. Confecció de la llista de centres convocants.



Finals d'octubre de 2018. Decisió definitiva sobre la convocatòria, a partir de les dades de
centres i entitats que hi donin suport.



Novembre 2018. Presentació pública del congrés.



Desembre 2018 / juny 2019. Actes descentralitzats a tot el territori de debat i preparació del
congrés.



Octubre 2019. Celebració del Congrés.

Us convidem, doncs a engrescar a companyes i companys per a que tinguem un llistat de centres
que vulguin participar i ser convocants del mateix.

