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Assistents (16): M. Barbero, X. Besalú, J. Bover, J. Callís, M. Falgàs, J. Font, A. López, R. 
Miana, R. Miranda, C. Miró, M. Parra, S. Parra, A. Planas, G. Rodríguez, C. Serra i P. Soler  
S’excusen (3): J. Colomer, S. Marquès i S. Vázquez 
 
Resum: 
 
1. Després de fer una roda de presentació, mantenim un diàleg sobre la participació dels 
estudiants de l’Assemblea de la Facultat d’Educació i Psicologia que s’han interessat en 
participar en les activitats del Nucli Paulo Freire de la UdG. (Recordem que a l’anterior 
reunió del Nucli, 19-9-12, vam acordar convidar a integrar-se i assistir a les reunions 
ordinàries a varis professors i professores i alumnes de la FEP i algunes persones de fora de 
la Universitat. I, al mateix temps, concretar l’articulació que es podria establir entre el Nucli 
i l’Assembla d’estudiants, Sindicats i entitats, entenent que la participació en el Nucli seria 
sempre a títol personal. L’objectiu era reunir més veus, augmentar la capacitat de fer més 
activitats i estendre la incidència del Nucli).  A partir de l’objectiu compartit de dinamitzar 
la comunitat universitària, específicament de la FEP, i, per part del Nucli, multiplicar 
l’herència política i pedagògica de Paulo Freire coincidim que cal establir ponts de 
diàleg i cooperació, fer xarxa, doncs ens reforçarà mútuament.   
 
2. Passem al tema principal de la reunió: cercle de lectura sobre els materials 1) per a les 
presentacions de l’Agenda Llatinoamericana 2013 i 2) per a la sessió de presentació i 
reflexió sobre Paulo Freire a grups de mestres de Barcelona i Girona. Constatem que al 
produir-se noves incorporacions a aquesta reunió del Nucli (la meitat de les assistents) la 
majoria no han rebut els textos proposats pel cercle de lectura... A més a més, faltava la 
concreció del format i la selecció dels materials de la presentació de l’Agenda. Expliquem la 
metodologia que fem servir habitualment en els cercles i... fem el que podem. 
2.1. Concretem el model indicatiu i els materials de la presentació: 
a)  Es faran servir 3 textos: 1 de Paulo Freire ja proposat per S. Parra, 1 de María López Vigil 
Indignats per la dignitat (pàg. 36-37 de l’Agenda Llatinoamericana 2013) i 1 de Joan M. 
Busqueta (Avançar cap a una altra economia per construir una nova societat. Per a una 
nova consciència econòmica. Materials de l’Agenda Llatinoamericana 2013) que proposa C. 
Miró. 
b) Es farà servir també 1 vídeo d’Annie Leonard, La historia de las cosas, 21’, (en:  
http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY). 
c) Aquests materials es faran arribar al professorat i alumnat implicat en les presentacions 
abans del cercle de lectura. 
d) A la sessió es presentarà breument l’Agenda Llatinoamericana 2013 (10-15’) i els 
materials del cercle de lectura (10-15’), a continuació es faran grups de 4-5 persones per tal 
de debatre i fer una llista d’allò que ens indigna, destacant, per exemple, entre 3 i 5 temes 
(15-20’) i, finalment, el temps restant, es dedicarà a un debat en gran grup. 
e) El calendari de presentacions sortirà de les gestions de Xavier B. (Pedagogia), Anna P. 
(ed. Soc.), Mestres (Margarida F. i Josep C. I Treball Social (Manel B.) que faran les 
propostes de dia-hora-aula a Cisco M./Sebas P. 
f) Fora d’alguna excepció es podria començar a la 2ª quinzena de novembre. 
2.2. En relació als materials: 
- El PowerPoint s’hauria de reduir a 4-5 diapositives conservant només els títols i apartats, 
sense detalls, que podrien comentar-se en uns 30’ (Pere S.). S’hauria de ressaltar més el 
compromís sociopolític de P. Freire (Manel B.). S’adjunta una nova versió ( 4 diapos de 
continguts, 1 pregunta i 2 frases, inicial i final) que intenta recollir aquestes observacions. 
- Es poden mantenir els dos textos proposats (Paulo Freire: la vida i l’obra i Los múltiples 
Paulos Freires) per a recomanar una lectura prèvia a la sessió. 
- Després del PowerPoint de presentació es faria un debat durant els 30’ restants de la 
sessió. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Annie_Leonard
http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY


En relació als continguts es comenten diversos temes a partir de les aportacions de Pere S. 
que destaca 5 temes (com desocultar la realitat/pedagogia de la resposta-pedagogia de la 
pregunta, despolitització de l’educació, qüestió nacional inseparable de la qüestió social, 
transformació de les debilitats en força, importància del procés més que dels resultats), la 
Margarida F. que comenta algunes idees de Los múltiples Paulos Freires relacionades o 
aplicables a l’Ed. Infantil (valoració de les persones més que dels mètodes, pedagogia de la 
pregunta, transformar la debilitat en força,... i últim paràgraf: lligam educació-pobresa-
marginació. Sobre aquest aspecte en Xavier B. manté que les polítiques correctes contra les 
desigualtats són les polítiques universals; les persones riques que paguin impostos...) i Anna 
L. que destaca l’actualitat de les idees de Paulo Freire i la seva visió profètica posant alguns 
exemples de la vida quotidiana dels claustres i dels centres educatius. En Sebas P. destaca la 
necessitat de pensar sempre que l’anàlisi i la reflexió que ens proposa Freire de la realitat té 
un objectiu: transformar-la, per això caldria tenir present la praxi i les propostes d’accions 
transformadores. 
(Naturalment, sóc conscient que vam sortir moltíssimes més idees i reflexions importants 
que no estan recollides al resum--- com sempre espero els vostres suggeriments)   
   

1) Altres temes 
 
- El dimarts 13 de novembre, a les 7 de la tarda, a la Sala d’actes de la FEP, es farà l’acte de 
lliurament dels Premis Mestres 68. Assistirà la Leonela Relys, mestra cubana creadora del 
mètode d’alfabetització Yo, sí puedo, a recollir el Premi atorgat a aquest mètode. Des del 
Nucli es podria organitzar alguna activitat dirigida a estudiants i professorat de la FEP o 
fora de la Universitat. 
- Es recorda la mobilització de la comunitat educativa catalana a Barcelona del proper 
dissabte 27 d’octubre a les 6 de la tarda, manifestació, Pl. Urquinaona-Pl. St. Jaume, Per 
l’educació pública cap retallada. I les vagues generals convocades el 31 d’octubre (CGT) 
i 14 de novembre. 
- Es parla de canviar el nom de l’activitat “Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2013” 
però no s’acorda cap altre... 
 

PROPERA REUNIÓ: 
dimecres, 21 de novembre, de 6.30 a 8.30, a l’espai Paulo Freire 

 
 
 

IMPORTANT 
 
Posteriorment a la reunió s'aprova l’adhesió del Nucli a la XDS, Xarxa pels Drets 
Socials (antiga Plataforma contra les retallades). En Sebas Parra s’ofereix a anar a les 
reunions i informar al Nucli... 
 
 

 


