Reunió 2/2011-12 Nucli P.Freire (26-10-11)
_____________________________________________________________
Assistents (5): Suso Vázquez, Pep Callís, Cisco Miró, Imanol Morón i Pere Soler
S’excusen (1): Sebas Parra, Margarida Falgàs i Xavier Besalú
Resum:
1. Es concreten els detalls del debat que està previst organitzar el dimecres 16 de novembre a la
Facultat. Ens hem posat en contacte amb estudiants de diferents titulacions perquè facin la
lectura dels articles de Terricabras i Tort. Concretem la difusió a fer i acordem que en Pep
Callís els reunirà un dia a tots per distribuir tasques i explicar-los bé el funcionament. Es
preveu una presentació – crítica dels dos textos en 30’ (15’ per text). L’hora restant serà un
debat obert entre els assistents. En Pere farà un correu de difusió i el farà arribar a tot el
personal de la FEP (estudiants, pas i professorat). Es farà també difusió a altres facultats.
2. En Cisco comenta que del tema de l’Agenda Llatinoamericana s’ha parlat amb el degà i està tot
en marxa (crèdits de lliure elecció, pràcticum, 15’ d’informació...). Es comenta que fora bo
posar també informació de l’Agenda al taulell informatiu que hi ha a l’entrada de l’aula Paulo
Freire. Cada setmana es podria actualitzar la informació seguint l’agenda. Caldria algú
responsable. Es parla també que estaria bé que un grup d’estudiants donés a conèixer el
material de l’Agenda. Es comenta que pot ser una proposta a tractar-se durant el debat que
tindrem. Es reprèn la idea de dissenyar un projecte de pràctiques relacionat amb el tema de
l’Agenda. S’acorda que s’hauria de pensar bé el projecte i definir els perfils i les tasques que
permetria exercitar.
3. S’informa de la plataforma UdG (plataforma unitària de la comunicat educativa de la UdG) i
de l’assemblea que va tenir lloc el 18 d'octubre per reflexionar sobre les retallades i en defensa
de la universitat pública. Es comunica que la propera assemblea serà dijous 27 d'octubre a les
13h. al pati de la Facultat d'Educació i Psicologia.
http://assembleauniversitatdegirona.wordpress.com/
contra.la.retallada.a.la.udg@gmail.com
L'enllaç amb la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública:
http://pudupcat.blogspot.com/
4. Es demana també que farà el NPF amb la proposta de vaga que hi ha prevista. Comentem que
estaria bé que es fes algun escrit o acció prenent partit en algun sentit.
Propera reunió: dimecres 30 de novembre de les 18,30h a les 20,30h a l’Espai P.
Freire (Aula 27).

