IV
Vilafant,

Trobada

vila educadora

dissabte 22 de març del 2014
al CEIP Les Mèlies - 9:15h
inscripcions gratuïtes
fins el 21 de març als Centres Educatius, AMPES, Ajuntament o cultura@vilafant.com
amb servei de monitoratge per a la mainada

Aquesta trobada és oberta a tothom (pares/mares, alumnes, professors/es...), i ofereix un espai
obert a la discussió sobre diversos aspectes de l’educació i amb riquesa de diversitat de punts de
vista.
El format de la trobada és de diferents ponències breus (segons el programa que us adjuntem),
amb un debat posterior entre els assistents. Enguany a més incorporem l’exposició “Evolució de
l’escola pública”, presentació de la Revista Albera i Veredicte i lliurament de les “Beques a
l’excel·lència”.
La inscripció és gratuïta. Només heu d’omplir aquesta butlleta d’inscripció i retornar-la signada,
abans del divendres 21 de març, bé als Centres educatius, bé a les AMPA’s o bé a l’Ajuntament de
Vilafant (presencial o per correu-e a cultura@vilafant.com). Hi haurà previst servei de monitoratge
per a la mainada (caldrà sol·licitar-ho amb antel·lació a la mateixa inscripció).

09:30h «Comunitat d’aprenentatge, experiència altempordanesa»
Montse Ymbert, Dir. Col·legi L’Amistat
10:30h «Llums i ombres de l’Escola Catalana: de la Reial Cèdula de
Carles III a la Llei Wert» i Presentació exposició «Evolució de l’Escola Pública»
David Pujol, Mestre
12:15h Presentació Revista Alberes núm. 10 «Dossier: Anar a estudi»
Àngel Madrià, Director Editorial
12:30h Veredicte i lliurament dels «Premis a l’Excel·lència dels Alumnes d’ESO de Vilafant»

12:45h «L’Educació com a eina de transformació social»
Joaquim Nadal, Catedràtic i professor

Ajuntament de Vilafant

e d u c a c i ó

L’exposició «Evolució de l’Escola Pública» podreu visitar-la a l’Ajuntament de Vilafant de l’11 al 31 de març

Inscripció, III Trobada «Vilafant, vila educadora»
Centre(s) educatiu(s) (amb qui us hi relacioneu): ........................................................

dades
inscrit/a

Nom i cognoms ..........................................................................................
Adreça .............................................................Població.............................
Telèfon i mòbil ............................................................................................
Data naixement ..........................................................................................
NIF ........................................correu-e........................................................
Necessiteu servei de monitoratge Sí No. Per quants infants? ..........

(signatura)

data: .............................

Autorització per emmagatzemar les dades i emprar-les per difondre actes socioculturals sense ànim de
lucre: Segons la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa als
participants d’aquesta activitat que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat de titularitat de
l’Ajuntament de Vilafant, amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural , com també per a la tramesa
d’informació d’altres actes i activitat socioculturals que organitzi o recolzi l’Ajuntament de Vilafant, i puguin ser del
vostre interès.
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, en els termes
inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el registre de l’Ajuntament de Vilafant.

