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Grups de treball Bolquers, 
Putxinel·li i Xucurruc de l’MRP 
Escola d’Estiu Marina Safor

Cuadernos de Pedagogia

Ajuntament d’Oliva



Enguany el Moviment de Renovació Pedagògica Escola 
d’Estiu Marina-Safor celebra els seus primers 30 anys de 
vida. 

D’ençà que començàrem les Escoles d’Estiu a Oliva, 
l’any 84, ha plogut molt i varies lleis educatives han pas-
sat pel sistema educatiu amb més o menys fortuna. La 
nostra ànima, renovadora i de millora de l’escola pública, 
continua amb els mateixos desitjos i la mateixa empenta. 

Una prova d’això és l’acte que ara us presentem i que 
enceta les celebracions dels 30 anys: 

La revista “Cuadernos de Pedagogia”, referent a l’estat 
espanyol per a la renovació pedagògica, arran les IV 
Jornades d’Educació Infantil que realitzàrem a Benissa 
l’octubre passat, ens va demanar la coordinació del tema 
del mes. 

No cal dir que vam acceptar emocionats, i, tot hi ha 
que dir-ho, un poc amb l’ai al cor d’estar a l’alçada del 
repte que se’ns demanava. Tanmateix, nosaltres li vam 
dir que si anava l’assumpte endavant, s’hauria de fer la 
presentació a Oliva. 

Tot ha arribat a bon port,  i ha arribat el moment de 
veure’n els fruits. Lourdes Martí, la directora de la revis-
ta, ha tingut l’amabilitat de vindre i engegar els actes de 
celebració dels 30 anys, i per descomptat, presentar, junt 
a nosaltres, la revista i el tema del mes: Educació Infantil

Dijous 13 de març, 19h
Casa de Cultura d’Oliva

(C/ Major, 12)

presentació de la revista 
Cuadernos de Pedagogia

Intervindran:

Lourdes Martí
Vero Escales i Vicent Gràcia

I a més, concert: “Sons esculturals” 
(percusió a partir d’una escultura 
d’Amorós), exposició: “Ser, fer, pensar 
conviure,... a l’escola”, il·lustracions 
del llibre homònim realitzades per Ra-
fel Amorós i vi d’honor.


