
 
IINNVVIITTAACCIIÓÓ  AA  LLAA  PPRREEMMSSAA::    PPRRIIMMEERR  CCOONNGGRRÉÉSS  DDEE  LL’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ  PPÚÚBBLLIICCAA  AA  CCAATTAALLUUNNYYAA  
 
El proper dia 5 d’octubre a les 11 del matí, inaugurem el Congrés d’Educació Pública 
de Catalunya al vestíbul del Teatre Nacional de Catalunya. (Plaça de les Arts, 1) 
 
Ens agradaria compartir amb vosaltres les finalitats i actuacions previstes durant tot 
el temps que durarà el congrés (des del 5 d’octubre fins al 15 i 16 de maig del 2020).  
 
Per aquest motiu, l’acte serà obert a tots els professionals del periodisme i mitjans 
de comunicació. Us convidem a venir, cobrir l’acte i fer-nos totes les preguntes que 
desitgeu. Els responsables del congrés estarem a la vostra disposició per ampliar tota 
la informació.  
 
L’acte serà al mateix TNC, el dia 5 d’octubre, a les 11 del matí.  
És imprescindible confirmar prèviament a premsa@tnc.cat o bé a federacio@mrp.cat 
 
L’acte iniciarà a les 11h fins les 13h i comptarem amb la presència confirmada, entre d’altres, 
de: 
 
Sr. Alfredo Vega – Diputat Educació de la Diba 
Sr. Joan Subirats – Regidoria Educació BCN 
Sr. Jordi Plana – Gerent d’Educació de la Diba 
Sr. Ignasi Garcia Plata – Dir Gral de Professorat del Departament d’Educació 
Sr. Jesús del Moral – Director Gral de Formació i Innovació del Departament d’Educació 
Sr. Manel Pulido – Secretari General d’Educació de CCOO 
 

Ens agradaria molt que poguéssiu venir i poder fer ressò en el vostre mitjà, d’aquest 
esdeveniment.  
 
Us expliquem breument la idea i l’organització del Congrés: 
 

 És un Congrés de centres educatius públics de tot Catalunya (Escoles bressol, 
escoles d’infantil i primària, instituts, instituts-escola, escoles d’adults i escoles 
d’educació especial). 

 Té les següents finalitats:  
 
 Definir els principis de  l’educació pública i les seves línies d’actuació. 
 Visibilitzar l’actiu que representa com a motor del canvi davant de la 

societat.  
 Assenyalar les condicions que faciliten la millora, la consolidació i 

l’extensió del model.  
 

mailto:premsa@tnc.cat


 Els centres educatius són els organitzadors de tots els actes i debats. (en 
aquests moments més de 50 actes concretats a tot Catalunya). 

 El Congrés s’autofinança amb les aportacions dels propis centres i és autònom 
de qualsevol organisme, entitat o administració. 

 S’organitza sota el paraigües de la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya (FMRPC www.mrp.cat) i té el suport i la col·laboració 
d’altres entitats lligades al món educatiu i cultural. 
 

 
5 temes a debat 
 
Les escoles i instituts convocants han fet una tria dels temes a debat i han escollit els 
cinc temes següents. Cadascun ocuparà el debat durant un mes i les aportacions i 
conclusions seran recollides per una comissió que en formularà un document resum 
que es presentarà a les Jornades Finals.  
 

 Currículum, organització, avaluació.   octubre  

 Innovació, transformació, emancipació. Xarxes novembre  

 Formació inicial, formació permanent.  gener  

 Inclusió i equitat     febrer  

 Model d’Educació Pública    març  
 
Les Jornades finals es celebraran els dies 15 i 16 de maig (lloc pendent a concretar). En 
aquestes Jornades es presentaran les conclusions dels debats i la proposta, si s’escau, 
de continuïtat.  
 
No es pretén tancar cap tema sinó enfortir el debat i la presència de l’Educació Pública 
en el debat educatiu de país.  
 
  

Pel grup impulsor us atendran: 
 
Dolors Bastida i Soriano, Directora pedagògica del IE Costa i Llobera (BCN) 

Pilar Gargallo Otero, Presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica 

de Catalunya (FMRPC) 
Joan Domènech Francesch, ex Director de l’Escola Fructuós Gelabert (BCN), membre de la 

FMRPC i coordinador de la xarxa 0-12, autor de diferents llibres educatius, entre ells el més 
conegut: Elogi a l’Educació Lenta. 

 
 

www.congreseducaciopublica.wordpress.com 
@CongresEP 

Tel. Contacte: 640801524 (FMRPC) 
 
 

 (Us adjuntem l’escaleta de l’acte) 
 

- Us demanem la confirmació de l’assistència a premsa@tnc.cat o federacio@mrp.cat  
 

Grup impulsor del I Congrés d’Educació Pública de Catalunya 
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