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Acta 11/2016-17

El dimecres 12 de juliol de 2017, a 2/4 de 7 de la tarda, a Santa Eugènia (O’Rincón
Galego), es reuneixen el membres del Nucli Paulo Freire: Xavier Besalú, Miquel Blanch;
Josep Callís, Joan Colomer, Sebas Parra i Pere Soler per tractar l’ordre del dia que es
detalla a continuació:
Temes a tractar:
1.
2.
3.
4.

Avaluació del curs 2016 – 2017 i propostes de millora
Prospectives pel curs 2017-18
Calendari de reunions per el curs vinent
Altres

1. Avaluació del curs 2016 - 2017
Al llarg del curs s’ha fet 11 reunions amb una mitjana de 5,3 persones/ sessió. En el curs
2015-16 fou de 5,6 i en el 2014-15, de 7,5. Sempre hi ha hagut entre 4 i 6 persones a les
sessions, mai menys de 4, mai més de 6.
1.a) Aspectes positius:
 Es valora com a molt positiu el fet d’haver-nos reunit cada mes, tal i com estava
previst.
 Es va planificar i portar a terme la setmana Freire.
 S’ha potenciat, un curs més, la presentació de l’Agenda Llatinoamericana entre
els estudiants de la Facultat. Tot i això, no hem arribat a tots els graus de la
Facultat i molt menys a estudiants d’altres Facultats.
 La informació dels actes del Nucli (cartellera, blog i pantalla de la Facultat) ha
estat sempre al dia.
 S’ha adequat i acabat de registrar el fons documental del Nucli.
 Tot i la poca incidència, lamentablement, el Nucli Paulo Freire de Girona és dels
més actius i amb més incidència i dinàmica de l’estat espanyol.
 Es posa èmfasi en el fet que el més important és el que cada un dels membres fa
en la seva acció diària i com incideix en el seu entorn i en aquest cas l’efecte que
es genera és molt potent.
1.b) Aspectes a tenir en compte per millorar:
 El nombre d’assistents a les reunions minva respecte cursos anteriors. Ha
passat diverses persones pel Nucli pwerò no han arribat a comprometre’s.
 La setmana Freire s’ha emportat la pràctica totalitat de la dedicació i de les
sessions mensuals.
 No es té incidència a nivell de Facultat (professorat i alumnat)
 S’ha complert parcialment amb l’objectiu de fer un article mensual als diaris,.
 No varen funcionar els Cercles de Lectura
 Als actes fets a la Facultat amb motiu de la Setmana Freire no hi hagué cap
professor de la Facultat ni estudiants.
1.c) Propostes de millora i aspectes a tenir en compte:
 Les reunions del Nucli han de tenir objectius més atractius per poder integrar a
més persones. A tal efecte s’ha de treballar per tal que donin resposta als
interessos i motivacions d’estudiants, professorat, ...
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Cal fer-nos conèixer més entre el professorat de la Facultat (fins i tot l’eventual)
i entre professionals de fora de la universitat, interessats en el pensament i
l’obra de Paulo Freire o en els objectius del Nucli.
No prioritzar l’acció del Nucli a la Facultat sinó dedicar-se més a l’exterior. El
nostre impacte tant en la Universitat com en la ciutadania és més aviat petit i
donat que una de les finalitats del Nucli és difondre i fer viu el pensament i
l’obra de Paulo Freire, cal no quedar limitats a cap entorn.
Ser realistes amb les possibilitats que es té i no voler abastar massa.
Tenir en compte que una cosa és ser militant i l’altre participar en les
dinàmiques.
Cal posar més èmfasi en l’acció d’enamorament que no, només, en allò
metodològic.

2. Prospectiva pel curs 2017 - 2018
Alguns aspectes ja han quedat remarcats en el punt anterior:
 Mantenir les reunions mensuals del Nucli: s’acorda de fer-les en dimecres a
l’Espai Paulo Freire.
 Un objectiu hauria de ser convidar més persones a participar de les reunions del
Nucli.
 Col·laborarem en l’organització de la presentació de l’Agenda Llatinoamericana
entre els estudiants de la Facultat.
 Haurem de repensar si ens oferim a la ciutadania per dinamitzar i dialogar
entorn d’algunes problemàtiques.
 Potenciar els processos de formació dels Cercles de Lectura.
A part de tot això, també han sorgit com a propostes:
 Iniciar contactes personals amb estudiants per tal de potenciar un procés
formatiu de temes que els puguin interessar. Entre d’altres es proposa: “Quina
universitat volem?”.
 Seria interessant poder disposar d’un documental en el que es sintetitzin els
objectius del Nucli i donar a conèixer a Paulo Freire.
3. Calendari de reunions per al curs vinent:
Les reunions es faran en dimecres, de 18,30 a 20,30, a l’Espai Paulo Freire de la
Facultat d’Educació i Psicologia. A la primera sessió es concretarà el calendari del curs.
4. Altres
La reunió, va començar a 2/4 de 7 però es va acabar passades les 11 hores, després de
xerrar pels descosits, de menjar força (molt bona la truita, el pop a la gallega, els
peixitos, pebrotets del Padrón, ...) i de beure deu ni do.
BON ESTIU

PROPERA REUNIÓ: dimecres, 13 de setembre 2017, de 18,30 a 20,30
a l’Espai Paulo Freire de la Facultat d’Educació i Psicologia

