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Resum:
Aquest cap de setmana se celebra la segona edició del Fòrum Social Català a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Durant dos

dies, més de 150 entitats, associacions i organitzacions presentaran seminaris, debats i xerrades sobre el model de societat progressista que

volem construir. L'AEP ha participat en la preparació de dos seminaris sobre el model educatiu. L'assistència a totes les activitats és lliure i

gratuïta.
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Aquest cap de setmana se celebra la segona edició del Fòrum Social Català a l'edifici històric
de la Universitat de Barcelona. Durant dos dies, més de 150 entitats, associacions i
organitzacions presentaran seminaris, debats i xerrades sobre el model de societat
progressista que volem construir. L'AEP ha participat en la preparació de dos seminaris
sobre el model educatiu. L'assistència a totes les activitats és lliure i gratuïta.

El dissabte 30, a les 16:00, es presenta el seminari Educació: l'estat de la qüestió. Representants de
diverses organitzacions relacionades amb l'ensenyament oferiran la seva visió sobre la situació
actual de l'educació primària, secundària i universitària. La Trobada de Lluites per l'Educació Pública
i Popular és l'ens que ha permès la cooperació de diverses organitzacions de l'àmbit.
  
El diumenge 31, a les 10:00, és el torn de les propostes al seminari L'educació que volem. Les
diverses organitzacions que formem part de la Trobada volem posar sobre la taula les possibles vies
de la lluita per l'educació pública i de qualitat. Aquest seminari inclourà un recull de conclusions de
l'acte del dia anterior, i està adreçat a persones de l'àmbit de l'ensenyament, tot i que l'entrada és
lliure. El seminari es planteja com un debat al voltant de tres eixos:
  

 Objectius comuns 
 Mitjans: organització i mobilització 
 Expansió social

  
Aquests són els seminaris en que participa l'AEP. Pots consultar el programa sencer del FSCAT
2010 aquí.
  
Dissabte 30: EDUCACIÓ. L'ESTAT DE LA QÜESTIÓ.
  
16:00 - 18:00 hores
  
Aula 1.1
  
Diumenge 31: L'EDUCACIÓ QUE VOLEM.
  
10:00 - 12:00 hores
  
Aula 1.1
  
Més informació:
  
Web del FSCat: http://fscat.blog.pangea.org/.
  
Díptic informatiu:
   

 Díptic FSCat 2010 
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