Reunió 3/2012-13 Nucli P.Freire (21-11-12)
Assistents (11): M. Barbero, X. Besalú, M. Falgàs, M. Fernández, J. Font, A. López, S.
Marquès, C. Miró, S. Parra, A. Planas i P. Soler
S’excusen (4): J. Callís, J. Colomer, C. Serra i S. Vázquez
Resum:
Després de fer una roda de presentació, es refà l'ordre del dia i tractem els següents temes:
1. Duplicitat d'activitats
A partir d'alguns exemples (divendres 16 coincideixen diverses activitats: presentació
documental de la Xarxa Drets Socials, XDS, sobre educació, activitat LOMCE, acomiadament
Leonela Relys a Rosa Sensat,...) es comenta el freqüent encavallament d'activitats o
mobilitzacions i les possibles alternatives. Arribem a la conclusió que aquest és un problema
gairebé sense solució. Potser el procés unitari iniciat amb la XDS podrà permetre amb el temps
corregir en part aquesta situació... Des del Nucli, continuarem fent difusió per la llista de
distribució de tota la informació que ens arribi, especialment la de l'àmbit educatiu.
2. Resposta a la demanda d'adhesió a diferents manifestos
La situació actual (a la universitat i l'educació en general, a la societat, a l'economia, a la
política,...) ha motivat la proliferació de manifestos i propostes d'adhesió vàries que reclamen
algun posicionament del Nucli. Continuarem fent difusió i parant atenció quan es tracti de
temes socioeducatius d'una importància cabdal. Aquest és el cas d'un proposat per l'A. López:
Avantprojecte de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), una modificació
a pitjor de la LOE. Decidim: a) reunir el màxim d'informació possible (Anna), b) dedicar el proper CL,
obert, a aquest tema (Sebas-Anna) i c) demanar al deganat una activitat a la Facultat amb una presentació
crítica i un debat del text de l'Avantprojecte (Món/Xavier).
- enllaç on es pot llegir i signar el manifest contra l'avantprojecte LOMCE.
http://porotrapoliticaeducativa.org/ (sorgeix d'un grup de gent vinculada a l'educació, sobretot professorat
universitari que ha treballat en sociologia de l'educació i pedagogia, es va reunir a finals d'octubre a Sevilla per
redactar un manifest relatiu al projecte de llei (LOMCE) del ministre Wert i per dir per on hauria d'anar l'educació
en comptes de com es planteja en aquest projecte. La noticia va sortir a El País i s'està difonent aquest manifest i
demanant adhesions)
- text de l'Avanprojecte de la LOMCE (annex 1)
- anàlisi comparatiu de la LOMCE-LOE (annex 2)
- altres documents relacionats (Anna):

http://portal-ccoo.blogspot.com/2012/09/la-lomce-una-llei-que-no-millora.html
3. Clima de la classe i actituds d'un sector dels/de les estudiants
Es comenta una certa preocupació relacionada amb el desinterès i la manca de motivació d'un sector de
l'alumnat, i les negatives conseqüències en el clima i desenvolupament de les classes. Acordem dedicar el
cercle de lectura del mes de febrer a tractar aquest tema i debatre la responsabilitat del model universitari,
del professorat i dels estudiants (tothom hauria de pensar en textos a treballar).
4. Avaluació de l'estada i les activitats de la Leonela Relys
En opinió d'alguns, una vegada més es desaprofita el bagatge de persones que ens visiten,
especialment de països perifèrics, i que tenen molt a dir-nos: és el cas de la Leonela Relys.
Malgrat això, es valoren molt positivament les activitats realitzades a classe (j. Colomer) i a la
trobada amb el Nucli. Es constata una vegada més que l'actual model universitari no permet
fomentar les activitats de Facultat de caire interdisciplinar i crític establint ponts necessaris amb
la vida extraacadèmica. Es constata també el divorci entre els Premis Mestres 68, la FEP i el
món professional.

5. Culminació de la 2ª fase del fons especial Paulo Freire i Espai Paulo Freire
En S. Parra, responsable del tema, creu que no hi ha el mínim interès a la Facultat i a la
Universitat que justifiqui continuar esmerçant diners (pocs) i temps (moltíssim) a aquestes
tasques. I de moment proposa paralitzar sine die el projecte. No surten alternatives i el tema
queda tancat.
6. Concrecció del programa dels cercles de lectura de presentació de l'Agenda
llatinoamericana 2013
S'acorda que el títol de l'activitat sigui L'altra economia. El model indicatiu i els materials de
la presentació seran els acordats a l'anterior reunió: a) Es faran servir 3 textos (Annex 3) i 1
vídeo
d’Annie
Leonard,
La
historia
de
las
cosas,
21’,
(en:
http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY). Aquests materials es faran arribar al
professorat i alumnat implicat en les presentacions abans del cercle de lectura. b) A la sessió es
presentarà breument l’Agenda Llatinoamericana 2013 (10-15’) i els materials del cercle de
lectura (10-15’), a continuació es faran grups de 4-5 persones per tal de debatre i fer una llista
d’allò que ens indigna, destacant, per exemple, entre 3 i 5 temes (15-20’) i, finalment, el temps
restant, es dedicarà a un debat en gran grup.
El calendari de presentacions sortirà de les gestions de Xavier B. (Pedagogia), Anna P. (ed. Soc.),
Mestres (Margarida F. i Josep C. I Treball Social (Manel B.) que faran les propostes de dia-horaaula a Sebas Parra.
7. Informació sobre la XDS
S'adjunta Acta de l'última reunió (Annex 4)

PROPERA REUNIÓ:
dimecres, 19 de desembre, de 6.30 a 8.30,
a l’espai Paulo Freire

