
 

Universitat de Girona 
Facultat d’Educació i Psicologia 
Plaça de Sant Domènc, 9, 17004 GIRONA 
Tel. 972 418027 
nuclipaulofreire@udg.edu 
www.udg.edu/nuclipaulofreire 

 

Acta 8/2021-22  

Nucli Paulo Freire (21 d’abril de 2022) 

Assistents: Miquel Blanch, Josep Miquel Palaudàrias, Ivan Salavedra, Pere Soler,  

Joan Colomer, Juan González, Salomó Marquès, Eduard Valloy i Iolanda Arboleas.  

Lloc: Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia 

 

Prèvies 

Avui la sessió s’ha avançat una hora per tal de poder conversar amb l’Eduard Vallory 

que es troba a Girona arran de la presentació del llibre “Aprendre” que té a les 19h a la 

Llibreria 22. Ens acompanya també la Iolanda Arboleas, disposada a compartir la seva 

experiència a l’Institut de Sils i l’experiència al Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

Conversa amb l’Eduard i la Iolanda 

Acordem que més que una presentació o reflexió centrada en el llibre ens interessa 

compartir amb les dues persones convidades la seva experiència i visió de l’educació. 

Iniciem del debat a partir de posar en qüestió l’academicisme com a resposta a les 

preguntes fonamentals de la vida. Abordem la qüestió ideològica en les propostes 

educatives actuals i en la proposta concreta d’Escola Nova 21. Arran d’aquest tema, 

aprofundim en l’experiència de l’Institut de Sils i s’expliquen exemples i pràctiques 

concretes de com es pot posicionar ideològicament davant reptes com la inclusió 

educativa, el treball en grup o l’avaluació. S’explica que en la legislatura passada es va 

perdre una oportunitat extraordinària per fer un canvi significatiu en l’educació. 

S’afirma que el sistema educatiu actual està fonamentat en la desconnexió emocional i 

que l’academicisme que domina és selectiu per definició. Es debat també sobre la 

formació i preparació dels mestres i professors i la distància que hi ha entre la 

preparació que es rep en les facultats i el que realment es necessita per fer d’educador. 

S’aprofundeix en el concepte de vulnerabilitat, tant per part dels educands, com dels 

educadors i abordem la necessitat del pensament crític com objectiu de l’educació. Es 

comenta que només de l’amor pot néixer el pensament crític perquè requereix el 

reconeixement i respecte de l’altre. Acabem parlant de l’escola de la resposta, que 

imposa, en front de l’escola de la pregunta que dialoga.   
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Altres qüestions 

Diari de l’Educació: Es recorda que l’11 d’abril (amb retard perquè era el del mes de 

març) ha sortit l’article d’en Miquel “Escoles d’adults, la ‘noia de porcellana’ del sector 

educatiu. Avui no ens ha donat temps a comentar-lo. Si podem ho farem en la propera 

trobada. https://diarieducacio.cat/escoles-dadults-la-noia-de-porcellana-del-sector-educatiu/ 

En Josep Miquel comenta que l’encàrrec de la Mònica Clua per l’abril no és segur. 

Contactarà de nou amb ella i, en el cas que no pugui per aquest mes, li proposarà 

l’opció de fer-lo pel maig. Restem a l’espera de saber com es concreta. La Fina Espinosa 

ha acceptar fer l’article del juny, de manera que en Pere podria assumir l’encàrrec al 

maig, si la Mònica Clua no respon. 

Els Químics: En Miquel recorda que l’acte serà el dia 30 d’abril a les 12h als Químics.  

Setmana Freire:  

 El dia 3 de maig hi ha la presentació del llibre de Bell Hooks “Ensenyar 

pensament crític” a les 19h a la sala del Pati del la Mercè. Intervindran l’editora 

de Raig Verd i la Marina Garcés. Acordem que en Josep Miquel intervindrà en 

nom del Nucli Paulo Freire de la UdG.  

 El dia 5 de maig a les 12h hi ha la proposta de fer una sessió de debat sobre el 

nou currículum d’educació bàsica a la FEP. En Juan ha d’acabar de confirmar si 

aquest acte es portarà a terme o no.  

 El mateix dia 5 de maig a les 19h es projectarà el documental sobre Miquel Soler 

Roca a l’Ateneu Eugenienc.  

Proper Cercle de Lectura: Es recorda que el 18 de maig tenim el cercle de lectura amb 

en Quim Brugué sobre les grans ideologies polítiques d’avui. Ben aviat ens farà arribar 

un text per llegir amb anterioritat.  

 

 

PROPERA REUNIÓ 

dimecres, 18 de maig de 2022, a les 18,00 hores 

a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia 
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