
Reunió 1/2012-13 Nucli P.Freire (19-9-12) 

 
 
Assistents (5): X. Besalú, J. Callís, M. Falgàs, S. Parra i P. Soler  
S’excusen (3): J. Colomer, S. Marquès i  i S. Vázquez 
 
Resum: 

1) Calendari de reunions ordinàries del curs 2012-13 
24-10 (CL), 21-11, 19-12 (CL), 23-1, 20-2 (CL), 20-3, 24-4 (CL), 22-5, 26-6 (CL) i 10-7 
cloenda del curs i sopar a la fresca // CL = cercle de lectura // Hora: 6.30 a 8.30 
 

2) Consolidació del Nucli Paulo Freire 
Per tal de poder reunir més veus, augmentar la capacitat de fer més activitats i estendre la 
incidència del Nucli Paulo Freire, acordem convidar a integrar-se i assistir a les reunions 
ordinàries a varis professors i professores i alumnes de la FEP (Xavier, Pere, Josep i 
Margarida) i algunes persones de fora de la Universitat (Sebas). Les convidarem a assistir ja 
a la propera reunió: cercle de lectura del dimecres, 24 d’octubre, de 6.30 a 8.30.   
 

3) Relació amb l’Assemblea d’estudiants de la FEP 
Responent la invitació de l’Assemblea d’estudiants per tal de fer una reunió conjunta i 
després de fer arribar algun correu tornarem a fer un contacte amb algunes alumnes 
(Margarida, Xavier, Josep i Pere faran arribar les adreces a en Josep per tal que connecti 
amb els estudiants) per tal reunir-nos, explicar-les qui som, què fem i en què podem 
col·laborar o cooperar amb l’Assemblea.  

    
4) Activitats a la FEP pel curs 12-13 

A partir d’una proposta inicial de videofòrum (Sebas)  s’obre un debat que ens porta als 
següents acords pel 1r trimestre: 
1. Organitzaren la presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2013 a la FEP seguint el 

model del llibre de l’AEPCFA (Cisco-Sebas). Caldria seleccionar un text breu d’en 
Freire (Sebas) i un altre breu de l’Agenda (Cisco) sobre economia. 

2. Organitzarem, com a cloenda de les presentacions, un videofòrum amb algun dels 
temes del dvd L’excusa (Cisco-Sebas) 

3. Es presentarà la proposta de textos per a debatre a les presentacions i el tema de 
L’excusa a la propera reunió. 

4. S’aprofitarà l’estada a Girona de persones rellevants d’interès per a organitzar 
activitats extraordinàries (p.e. si es confirma la presència de Leonela Relys, mestra 
cubana creadora del mètode d’alfabetització Yo, sí puedo, a recollir el Premi Mestres 68) 

    
5) Activitats externes  

En Josep proposa organitzar una sessió dirigida a un grup de mestres de Barcelona i Girona 
interessades en fer una aproximació a Paulo Freire. En Sebas s’encarrega de preparar un 
guió de la sessió. 
 

6) Què fem amb els CL 
Sense gaire temps pel debat, s’acorda dedicar el proper CL a: 1) 10’: treballar  textos i tema 
de L’excusa (punt 4.3) i 2) resta temps: treballar el guió del punt 5 que farà arribar amb 
temps en Sebas. 
 

7) Altres temes 
Per manca de temps queden pendents alguns temes relatius a la web, II fase del fons Paulo 
Freire i Espai Paulo Freire,... 
 

PROPERA REUNIÓ: 
dimecres, 24 d’octubre, de 6.30 a 8.30, a l’espai Paulo Freire 

 


