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Rosa Sensat reflexiona sobre
l'educació crítica
L'Associació programa més de 70 cursos per a mestres i professors en una nova
edició de l'Escola d'Estiu.
La 53a Escola d'Estiu deRosa Sensat girarà entorn el fet d'educar per comprendre el món de
manera crítica. El tema triat per a la conferència central d'enguany té a veure amb el context
social i polític actual i ha estat escollit perquè aquest curs 2017-2018 l'escola i l'educació a
Catalunya han estat situades al centre d'algunes crítiques «mediatitzades i polititzades de manera
molt interessada per part d'alguns que pretenen fracturar el que l'escola ha estat capaç de
construir i cohesionar durant les darreres dècades», afirma l'Associació. Davant d'aquesta situació,
Rosa Sensat continua defensant «el valor de l'escola i l'educació com el que ha d'afavorir la
construcció del pensament crític de tots els individus, defugint qualsevol dogmatisme ideològic,
polític o econòmic».
Aquesta edició l'Escola d'Estiu de Rosa Sensat, que ofereixmés de 70 cursos per a mestres i
professors, serà del 30 de juny al 3 de juliol als instituts Infanta Isabel d'Aragó i Joan d'Àustria de
Barcelona. A més, el dia 30 de juny se celebrarà laJornada d'Educació Infantilamb el títol
«L'escola compromesa amb la capacitat dels infants» a l'Auditori de Sant Martí dels Provençals de
Barcelona. Un altre espai per generar debat i reflexió a través del diàleg serà el de les de converses
amb Bel Olid i Genís Roca Salvatella.
El 3 de maig s'iniciarà elperíode de matriculació
pel que fa als socis i sòcies, i el 10 de maig s'obrirà a
tothom. Des de fa 53 anys, l'Escola d'Estiu de Rosa Sensat és una referent pedagògica i
formativa per als mestres i professors de Catalunya, i la que compta amb una participació més
elevada.
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