
Reunió 1/2011-12 Nucli P.Freire (28-9-2011) 
___________________________________________________________ 
 
Assistents (4): Pere Soler, Cisco Miró, Sebas Parra i Margarida Falgàs  
S’excusen (4): Joan Colomer, Josep Callís, Món Marquès i Xavier Besalú 
 
Resum: 
1. Temes pendents:  

a.   Articles del monogràfic “Canviar l’escola, transformar la societat” de 
Perspectiva Escolar:  

a. Publicar al lloc del Nucli Paulo Freire de la pàg. web de la FEP tots els 
articles (els publicats i els no publicats): en Sebas farà la recopilació i els 
passarà a en Pere per a la publicació 

b. Fer una presentació a Girona amb l’inici del proper curs: després de debatre 
diferents models decidim que una comissió formada per Xavier, Josep, 
Margarida i Pere s’encarreguen d’organitzar-lo  

b. Mural: en S. Parra ja ha reunit i editat els materials generats amb motiu de la 
inauguració del Mural i es podrà publicar al lloc de la pàg. web. (Pere)  

c. Estat de la resta de temes de l’Espai Paulo Freire 
- Lloc del Nucli Paulo Freire a la pàg. web de la Facultat: en Pere Soler informa dels 

treballs fets i pendents... li donem un vot de confiança per a tancar els temes 
pendents (aquests + adreça correu, nom i tf. persones contacte, logo Nucli -en Sebas 
demanarà a en V. Huedo-) 

- Fons Biblioteca: Sebas Parra informa que s’ha reunit tot el fons a la Biblioteca però 
fins al 2012 no es podrà portar a terme la catalogació     

- Armari vidre expositor Espai Nucli Paulo Freire: pendent... s’encarrega en Xavier 
Besalú de fer la gestió. Quan el tinguem, en Sebas Parra s’encarrega de la selecció 
d’objectes a exposar i, juntament amb en Xavier Besalú i qui vulgui afegir-se, de la 
redacció de la guia didàctica de la visita guiada a l’Espai. 

2. Pla de treball curs 2011-12:  
a. calendari de reunions: s’acorda inicialment fer les reunions l’últim dimecres no festiu 

de cada mes de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 
b. objectius prioritaris: fer arribar el Nucli als estudiants, potenciar la difusió virtual del 

Nucli, enllestir els temes pendents (Fons Biblioteca i Espai Paulo Freire) i 
organitzar dos o tres activitats... 

c. altres 
3. Altres temes d’interès  

a. En Pep Aparicio ens comenta en un correu: “... no se si heu conegut a 
Piergiorgio Reggio, li hem publicat un llibre en la col·lecció 
laboratori; voldria establir contacte amb vosaltres: Nucli, UdG... i 
anar a Girona, en un intercanvi entre universitats... una possibilitat 
seria organitzar un seminari - encontre sobre el llibre amb alumnes 
universitaris, i també al propi Nucli... ell suposa que aconseguiria 
algun finançament de la seua universitat o mitjançant una beca erasmus. 
penso que podria ser molt interessant ja em  direu alguna cosa...”. 
b. En Josep planteja en un correu: Com i de quina manera el Nucli P. Freire 
pot participar i implicar-se en el projecte de la nova UPA? En Sebas 
informa dels procés de debat iniciat a Can Ninetes el dia 8 de setembre i continuat a la 
Cooperativa de Salt el 27-9 que durarà tres mesos per tal de prendre una decisió sobre 
el nou projecte (anomenat UPA2enlafrontera) el mes de gener... 
c. Finalment s’acorda fer pública la nostra satisfacció en comprovar la ràpida 
transformació de l’Espai Paulo Freire, pel qual venim treballant durant els últims anys, 
en un aula d’inconfusible estètica freiriana per enquibir més de trenta alumnes. I, 
sobretot, agraïm molt especialment la consideració que les autoritats de la Facultat han 
tingut amb el Nucli a l’hora de consultar-nos i informar-nos de la transformació de 
l’Espai. Tot plegat un exemple de diàleg que hauria merescut els elogis del Mestre... 
 

PROPERA REUNIÓ: DIMECRES, 26 D’OCTUBRE DE 2/4 DE 7 A 2/4 DE 9 
A L’AULA-ESPAI PAULO FREIRE DE LA FEP-UdG 

 


