Companyes i companys:

Cada any, els Moviments de Renovació Pedagògica de la FMRPC,
preparem amb molta il·lusió i ganes l’Escola d’Estiu. Per a nosaltres,
aquests dies signifiquen moments de retrobada i d’abraçades, de conèixer noves persones, d’aprenentatges, de compartir i d’intercanviar experiències i fer xarxa… La situació excepcional del moment, com ja
sabeu, no ens permet viure l’Escola de la manera que sempre ho hem
fet però les ganes de ser-hi segueixen ben presents... L’Escola d’Estiu,
Ara més que mai, pren el sentit: d’impulsar la renovació pedagògica i
el compromís ètic i social amb els infants, amb les famílies i l’entorn i
amb els companys i companyes mestres.
Les vint-i-dues escoles d’estiu de la FMRPC hem debatut llargament quina podria ser la millor
aportació dels MRP en aquests moments, per tal d’ajudar a replantejar la situació actual de
l’Educació al nostre país. Situar on som i col·laborar en aquest canvi de paradigma pel curs
vinent. Volem aprofitar les incerteses del moment per millorar l’escola i col·laborar amb la
tornada a una nova normalitat que malgrat tot, sigui bona per a les criatures i el futur del país.
Algunes Escoles d’Estiu han decidit continuar la seva edició en format virtual i altres han optat
per ajornar la d’enguany per al juliol de 2021, moment que esperem tornar a celebrar una
escola d’estiu en format presencial. No hi ha cap escola d’estiu que visqui aquest moment
com un punt final, vivim aquest any com un parèntesi, com un pont per a organitzar l’Escola
del curs vinent sense deixar de lluitar per una societat millor des del món educatiu.

Us fem cinc cèntims de la proposta:
Hem elaborat una escola d’estiu conjunta per a tota Catalunya, amb la participació de tots els
MRP des de la FMRPC amb una proposta de debats i conferències que s’oferiran
durant els primers dies de juliol. Aquests espais gratuïts i oberts a tothom van relacionats amb la situació actual i el sentit de l’educació avui i com hem d’entomar la tornada a
l’escola. Cada un dels actes proposats tenen un enllaç.
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17h Youtube live FMRPC
Taula rodona
El sentit de l’educació
Joan Turu
Heike Freire
Miriam Fernández
Pere Màrmol
Marta del Campo
Pilar Gargallo
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10h
Conferència
Ampliar el camp
semàntic a través de
les imatges en un món
confinat
Íngrid Guardiola, professora,
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10h
Conferència
El posicionament de
l’alumnat en l’àmbit
STEM des d’una
perspectiva d’equitat
i gènere
Digna Couso i Carme Grimalt
EE - AMRS

10h
Conferència
L’economia de
la crisi que estem
vivint i la seva
incidència en
l’educació
Miren Etxezarreta, economista
EE - AMRS

17h
Conferència
Neuroeducació
i aprenentatge basat
en jocs
Eva Forcadell
MRP TTEE

17h
Conferència
Com està lo pati?
Renaturalitzem!
Eva Campomar
MRP TTEE

17h
Conferència
Educació de persones
adultes en temps
de desconfinament
David Fernández,
Guido Ramellini i Inés Massot
Saó

18h
Aula apícola amb causa
social de Fundació
Maresme pro persones
amb discapacitat
intel·lectual
Txema Magro, apicultor
i Javi Avila, gestor de projectes
MEM

18h
Conferència
Cap a una pedagogia
integrativa.
La visió i funció
del cos a l’Educació
Vicenç Cánovas i Álvaro Prats
MRP TTEE

realitzadora, investigadora cultural

EE - AMRS
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17h Youtube live FMRPC
Taula rodona
L’acolliment, l’acompanyament
de tot l’alumnat en
el retorn a l’escola
Neus Sanmartí
Sígrid Fadrique
Jaume Funes
Carles Parellada
modera Enric Roldán
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10h
Conferència
Educar des de i per
a la incertesa:
reflexions des de
l’ètica
Begoña Roman

10h
Conferència
Abordar la emergencia
civilizatoria tras el
Covid-19: retos
y aprendizajes
Yayo Herrero
EE - AMRS

17h
Conferència
I com (em) preparo
(p)el primer trimestre
del 2020-21?
Pilar Ugidos,

17h
Conferència
Reflexions i propostes
per a mestres en
la nova situació
educativa
Maria Castellana i Vicky Mateu
MRP TTEE

EE - AMRS

ex-directora i mestra jubilada

i Jordi Gaitan Clarà,
assessor pedagògic

MEM

Set escoles d’estiu han transformat la seva proposta en una escola d’estiu virtual, certificada pel departament d’Educació, a la qual us hi podeu matricular seguint el procediment i
informacions* que trobareu a les pàgines webs. En un fort sentiment federatiu, aquestes escoles d’estiu ens ofereixen part de les seves activitats a tots els MRP de Catalunya. En temps
d’incertesa sentir-nos solidaris ens enforteix.
Llistat de les EE virtuals:
55 Escola d’Estiu de Rosa Sensat
https://www.rosasensat.org/55a-escola-destiu-educar-en-temps-de-revoltes/
MRP Terres de l’Ebre
https://www.mrpterresebre.cat/escola-destiu/
22 Escola d’Estiu ACTE
https://campus.acte.cat
41a Escola d’Estiu [Virtual] del Maresme
https://www.memcat.org
16a Escola d’Estiu de l’Educació de Persones Adultes, Educaduts/es
https://www.educadults.com/
41a Escola d’Estiu Vallès Occidental (1a Escola Estiu Virtual)
https://amgali.cat/escola-estiu-2/
37a Escola d’ Estiu Urgell-Segarra
http://geus.cat/ee2020/index.html
*En el moment de la inscripció si estàs associat/da a algun moviments o àmbit de la Federació gaudiràs del mateix
descompte que reb el soci/a del moviment organitzador.

Abraçades
Escola d’Estiu, Ara més que mai, us esperem a totes i a tots!

