QUÉ ÉS EL SIMPOSI DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA ?
Els Moviments de Renovació Pedagògica ens vam començar a reunir als anys vuitanta, ho estàvem inventant tot, i
intentàvem donar resposta a les necessitats que teníem en aquell moment. La construcció de pensament pedagògic, la
circulació d'idees, dins i fora dels MRP, entre les diferents generacions de mestres ha estat sempre present en l’ADN dels
Moviments. Aquesta construcció passa necessàriament per compartir reflexions, fer-les conjuntament.
El Simposi de Renovació Pedagògica neix com un espai més en aquesta línia i vol respondre al nostre convenciment
que la Transformació Educativa és una responsabilitat compartida i irrenunciable, més vigent i necessària que mai per
avançar cap a una societat crítica que és canviant i es vol millor.
Es tracta d'un procés de participació impulsat per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica per donar veu a
diferents membres de la comunitat educativa i compartir-ho amb tot aquella entitat o persona que se senti interpel·lada
pel present i el futur de l'educació a Catalunya.
COM HO FAREM ?
El pròxim 19 de gener de 2022 donarem el tret de sortida al Simposi en un acte al Born, Centre de Cultura i Memòria,
encetant el diàleg i la reflexió amb César Coll, Marina Subirats, Begoña Román i Moisès-Esteban Guitart. Els donarem la
paraula per poder establir un esbós inicial com experts en els àmbits de reflexió que plantegem en el Simposi: Educació
Pública, Comunitat i Ecosistema Educatiu, Aprenentatges i Personalització, i el Compromís Ètic docent.
Al llarg del 2022, la reflexió i la participació s’estendrà per tot el nostre territori. Tothom qui ho desitgi podrà participar
dels diferents Diàlegs i Grups de Discussió que organitzaran Moviments de Renovació Pedagògica, entitats de la FMRPC i
entitats adherides al Simposi.
Tot aquest procés de debatre idees i compartir experiències culminarà en una trobada en una Jornada Final del Simposi
per a poder fer una mirada a conjunta a tot el procés realitzat i per a l’establiment de conclusions o plantejament de nous
reptes.

SUMA-T’HI !
Us convidem, doncs, a sumar-vos a aquest procés participatiu al voltant del fet educatiu al nostre país. La millora del
Sistema educatiu ens interpel·la a tots i la Transformació educativa és un repte per al qual volem comptar amb la vostra
expertesa, experiència i coneixement.
QUÈ IMPLICA L’ADHESIÓ AL SIMPOSI DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA ?
Aquest compromís és una mostra més de la vostra implicació en la millora i la transformació educativa. La formalització
de la vostra adhesió implica que passeu a formar part del grup d’entitats que contribueixen en la generació d’espais de
diàleg i reflexió en algun dels àmbits proposats en les bases del Simposi:
- Educació Pública.
- Comunitat i Ecosistema Educatiu.
- Aprenentatges i Personalització.
- Compromís Ètic docent.
Aquests espais de Diàleg i Reflexió poden ser en el format que creieu convenient (taula rodona, conferència, webinar…) i
ser oberts a la participació de tot aquell qui ho desitgi.
Tant si ja esteu convençuts com si necessiteu donar-li una volta més, poseu-vos en contacte amb nosaltres a
federacio@mrp.cat
Us hi esperem !
Moltes gràcies.
Equip Impulsor del Simposi de Renovació Pedagògica de la FMRPC.

