MenorcaEdu21
Qui som?
Què perseguim?
Ens ajudes?
http:menorcaedu21.blogspot.com
Qui som?
Som un equip de 30 voluntaris.
Cercam persones que ens
vulguin ajudar a redactar el
Pacte. Aquí hi trobareu les
propostes de les famílies.

Què perseguim? Redactar un
document que sigui la base per
un futur Pacte per l´Educació,
amb les aportacions de la
societat civil i dels entesos.

Per què?
En educació la força del consens
ha d´estar per damunt de
batalletes polítiques. L´educació
és la clau del futur de Menorca.

Campanya #Edu21. Cada persona, grup o família es fa una foto amb un full on hi anota una
propota pel Pacte: “Proposam que…” i la penja a Twitter o Facebook.
Dissabte, 29 de març
De 9:30 a 13:30
Jornada de PRIMAVERA
IES d´Alaior

Divendres, 9 de maig
19:30h. Conferència Xavier
Melgarejo. El procés de Finlàndia.
Sala Multifuncional Es Mercadal.

26 i 27 d´agost
Jornades estiu. Document final.
C.C. Mercadal

Benvolguts pares i mares:
MenorcaEdu21 és un col·lectiu molt divers que agrupa a professorat, alumnat, pares i
mares d’alumnes, representants d’ONGs, representants dels sectors productius i altres que
pretén aconseguir un gran pacte social per l’educació que garanteixi estabilitat en el
sistema educatiu i permeti aprofundir en innovacions educatives que donin resposta als
nous reptes plantejats per una societat en canvi accelerat.
MenorcaEdu21 és un col·lectiu que treballa per aconseguir un gran pacte social per
l’educació. Per aconseguir-ho necessitem el suport de tots els sectors socials i molt
especialment dels pares i de les mares.
Necessitem les aportacions de les famílies i la col·laboració plena de tota la comunitat
educativa per continuar fent camí.
Per aquest motiu, us volem convidar a la jornada de feina del proper dissabte dia 29 de
març on treballarem en petits grups i on tothom podrà expressar la seva opinió i sumar
voluntats.

IMPORTANT: PER APUNTAR-SE
http://www.mrpmenorca.cat/escoles_estiu/admin/matriculaWeb/matriculaWebJornades.php?nombre=2
Blog de MenorcaEdu21: http://menorcaedu21.blogspot.com.es/
Redactat del pacte: https://sites.google.com/site/pacteperleducacioib21/home
Apartat de les famílies: https://sites.google.com/site/pacteperleducacioib21/propostes/families-i-escola

