
CAMPANYA D’ACTIVACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL A LA FEP 
 
Inici: dilluns, 6 de febrer 
Materials: 2 murals amb frases desafiants i espai per a la participació situats en dos punts d’entrada a la 
Facultat que s’aniran intercanviant. Es faran simultàniament 1 proposta diferent a cada espai, que a mitja 
setmana s'intercanviarà, de manera que cada setmana es faran 2 propostes diferents, 8 frases-temes en 
total. Les propostes poden anar acompanyades d'una frase d'un pedagog/a cèlebre, si és que les trobem i 
les acceptem en el temps indicat. També serà important que la cartellera on s'exposin les propostes 
deixen un espai gran per a la participació de tothom. 
Equip: En X. Besalú farà un primer llistat ordenat de les 8 propostes de frase, recollirà els suggeriments 
i noves propostes i presentarà el llistat definitiu. En Josep Callís coordinarà la brigada que les ha de 
materialitzar. 
Frases finals: 
 
DIES 6 i 8 DE FEBRER: 
1. Falten més espais per poder trobar-nos, per poder parlar i treballar. 
2. Les parets han de tenir vida; fem córrer la informació: això ha de 
deixar de semblar un hospital! 
 
DIES 13 i 15 DE FEBRER: 
3. Amb un ús més flexible i racional del temps, engrandirem els espais de 
la Facultat. 
4. La Facultat ha de ser un niu d'activitats creatives i actuals en 
paral·lel a les classes. 
 
DIES 20 i 22 DE FEBRER: 
5. És imprescindible la presència i la participació, de veritat, en tots els òrgans 
consultius i de govern. 
6. Si creiem en la importància de la formació pràctica, no la podem dur a 
terme de qualsevol manera. 
 
DIES 27 i 29 DE FEBRER: 
7. Cal practicar el que es predica! També el professorat ha de ser avaluat en 
serio perquè tots podem millorar. 
8. Cal una formació més exigent, un aprenentatge més rigorós i una 
docència de més qualitat. 
   
Algunes coses addicionals (Xavier): 
 
1) Tant l'Imanol com en Mon creuen que les propostes podrien portar un encapçalament que convidés a 
la participació; encapçalaments de l'estil: 
- La FEP és teva: parla! 
- La FEP: fem-la nostra! 
- No et tallis! Opina i escriu 
2) De frases per acompanyar les propostes només en tenim 3 (si a en Josep i la seva Brigada se'ls 
n'acudeixen més, jo crec que endavant! I si creuen que no cal més lletra, doncs igualment perfecte!) 
Són les següents: 
- Les persones no es fan en el silenci sinó en la paraula, en el treball, en l'acció, en la reflexió 
(PAULO FREIRE) 
- La història de la humanitat és una cursa llarga entre l'educació i la barbàrie (HERBERT WELLS) 
- Ensenyar exigeixi seguretat, competència professional i generositat (PAULO FREIRE) 
 Finalment: 
Josep: recorda que és convenient fer-ho saber al degà i a consergeria (no fos cas...). 
  


