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Acta 06/2016-17  

Nucli Paulo Freire (dimecres 15 de febrer de 2017) 

 
Assistents: Xavier Besalú, Miquel Blanch, Josep Callís, Joan Colomer, Mon Marqués i 

Sebas Parra.  

Lloc: Espai Paulo Freire FEP 

Hora: 2/4 de 7 de la tarda 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació acta anterior 
2. Revisió dels compromisos i accions programades 
3. Actes Setmana Freire 

 
 

1. Lectura i aprovació acta anterior 
S’aprova l’acta 05-16/17 corresponent al mes de gener. 
 

2. Revisió dels compromisos i accions programades 
 

 Curs sobre Milani 
Resta pendent, encara, l’aprovació de la Junta de Facultat si bé s’ha indicat que 
s’aprovarà. 
La proposta té dos objectius: d’una banda, es tractaria de familiaritzar-se amb la 
figura, el pensament i l’obra de Lorenzo Milani (fonamentalment a partir dels llibres 
“Carta a una mestra” i “L’obediència ja no és una virtut”) i  de l’altra, preparar una 
representació teatral d’un text escrit per Miquel Martí, “El mestre de Barbiana. 
drama pedagògic en un acte”, que s’oferiria al públic interessat de la Facultat el mes 
de maig. 
Les sessions es faran en sis dijous en horari de matí. El procés de matriculació es 
preveu del 20 de febrer al 3 de març oferint-se 20 places per a estudiants de 
Magisteri de Primària, Pedagogia i Educació Social. 
Desenvoluparan la docència, oficialment en Xavier amb la col·laboració d’en Mon i 
en Miquel Martí.  
S’ha parlat amb la coordinadora del grau de Pedagogia per tal que en doni 
informació i en Xavier ho farà a Magisteri. 
 

 Adquisició de l’escàner 
Considerant la resposta donada per l’administradora, s’informarà al degà demanant 
que assumeixi la decisió de la compra. En Xavier farà el contacte. 
 

mailto:nuclipaulofreire@udg.edu
http://www.udg.edu/nuclipaulofreire


 

Universitat de Girona 
Facultat d’Educació i Psicologia 
Plaça de Sant Domènc, 9, 17071 GIRONA 
Tel. 972 419667 
nuclipaulofreire@udg.edu 
www.udg.edu/nuclipaulofreire 

 

 Revisió del material existent del Fons Paulo Freire de la Biblioteca del Barri Vell  
En Xavier ha recollit el llistat del material del Nucli Freire  inventariat a la Biblioteca del 
Barri Vell si bé no pogut comprovar si és un fons viu en el que s’ van afegint els nous 
materials i revistes que haurien d’haver-se rebut. Hi consten 331 títols els quals no 
estan recollits com a bloc especial sinó que estan repartits en el fons general segons la 
temàtica que tracten. 
En Món s’ofereix per anar a la biblioteca i comprovar si estan actualitzats els números 
de la revista Diálogos i la de Quaderns d’Educació Contínua alhora que les col·leccions 
de llibres Senda de Paulo Freire i Laboratorio dde Ettore Gelpi. 
 

 3r Cicle de Debats de l’UdG 
Es valora molt positivament la qualitat dels debats i assistència però no la implicació de 
la representació oficial de l’UdG ni la gestió feta i el retard per donar-ne informació.  
 

 Curtmetratge Leo i la vida 
Ja s’ha concretat l’estada a Haití per poder finalitzar la filmació. 
La Guerrilla Comunicacional farà lliurament al fons del Nucli Freire d’una làmpada  
Coleman que s’ha utilitzat en el documental com a símbol del procés d’alfabetització. 
 

3. Actes Setmana Freire: “In memoriam: Freire 20,è Milani, 50è” 
 

3.1.- Representació i lectura de l’obra de Freire  
En Sebas va contactar amb en Reinal Roca i la Catalina Lladó per si volien assumir la 
direcció i dramatúrgia del projecte de lectura de textos de Freire. La seva resposta 
ha estat molt positiva i assumeixen fer un plantejament que vagui més enllà de la 
pura lectura donant-li un enfocament dramatitzat.  
Hi haurà una primera part informativa sobre vida i obra de Freire i després un 
procés que estimuli a la participació i debat. 
Es necessitarà la participació d’uns 4 a 6 estudiants i es creu important que: 
S’obri un termini per tal que aquells estudiants que vulguin participar-hi 
s’inscriguin. En aquest cas ho podran fer fins el 13 de març escrivint un correu a 
l’adreça del Nucli. En  Josep tindrà cura de controlar les inscripcions. En Joan i en 
Sebas prepararan uns quants cartells informatius i els penjaran per diferents llocs 
de la Facultat. També se’n passarà informació a la secretaria de deganat per tal que 
ho pengin en les pantalles.  
En el cas de no tenir voluntaris es treballarà amb els que s’apuntin per fer el curs 
sobre Freire. 

 
3.2.- Cercles de Lectura per la Setmana Freire 
 

Resta pendent de trobar moderador pels cercles a fer al  Casal Independentista El Forn 
i a la Facultat d’Educació. En Joan parlarà amb en Manel i en Xavier mirarà de parlar 
amb algun professor/a de la Facultat. 
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Les propostes a debatre a cada cercle i els moderadors per a cada una d’elles seran:  
 

 L’educació com a pràctica de la llibertat → Ateneu Popular Salvadora Catà / 
Joan Colomer 
 

 Pedagogia de l’oprimit → Ateneu Eugenienc / Sebas Parra 
 

 Cartes a Guinea-Bissau → Punt de lectura St. Narcís / Mon Marquès 
 

 La importància de llegir i el procés d’alliberament → EA Girona / Miquel 
Blanch 
 

 L’educació en la ciutat → Casal Independentista El Forn   
 

 Pedagogia de l’esperança → Biblioteca Salvador Allende / Josep Callís 
 

 Pedagogia de l’autonomia → FEP de la UdG  
 

4. Es manté la proposta ‘¡intentar que tots els cercles es puguin portar a terme dins la 
segona quinzena d’abril. 

5. En Sebas prepararà un document informatiu en relació al procés de gestió i 
animació dels cercles. El farà arribar a tots els moderadors. 

6. Es recorda que en Sebas ja va fer arribar en PDF “ La lectura, i l’escriptura, del món 
de Paulo Freire” a tots els membres del Nucli i en especial pels responsables dels 
CL. 

 

3.3.- Programa Setmana Freire:  
 

 Es celebrarà del 2 al 5 de maig 
 

 Títol general de la setmana Freire : “Pedagogia de Combat. Recordant Paulo 
Freire 20è aniversari i Lorenzo Milani 50è aniversari “ 
 

Programa: 
 

 Dimarts 2 de maig 
 

o a 2/4 d’1:   Acte d’inauguració. 
                                       Lectura de textos dramatitzats: “Homenatge a Paulo  
                                       Freire”. 
 

o a 2/4 de 7:  Presentació de les conclusions dels set grups de  
                                            Cercle de Lectura fets sobre Paulo Freire i debat. 
 
 Per l’acte d’inauguració es convidarà al rector i degà de l’UdG per tal que 

presideixin i obrin l’acte. 
 Al programa imprès caldrà posar-hi ela diferents grups i tema debatut. 

 

 Dimecres 3 de maig 
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o a 2/4 d’1:   Inauguració Espai Paulo Freire i visita guiada. 
 

o a les 4:  Reunió del Consell Editor de la revista Rizoma Freiriano. 
 

o a 2/4 7:      Taula Rodona a Escola d’Adults de Girona:      
                    “40 anys de les Escoles d’Adults”. Intervindran: Jaume Botey, 
                    Sebas Parra i es mirarà  la possibilitat de participació de la 
                    Montse Pujol o d’en Fèlix Àlvarez. Moderador: Miquel  
                    Blanch.   

 
 Atenent la petició feta pels membres del Consell Editor de Rizoma programada 

inicialment pel divendres es passa a dimecres. 
 

 Dijous 4 de maig 
 

o a 2/4 d’1:    El Freire que me ha descubierto la  vida  a cura d’en 
Sebas Parra. 

 

o a 2/4 7:    Representació de l’obra teatral “El mestre de 
Barbiana” sobre Lozenzo Milani. Serà presentada per Miquel 
Martí, autor de l’obra. 

 

 Divendres 5 de maig 
 

o a 2/4 d’1:  Conferència : “Lorenzo Milani, la revolució 

pedagògica” a  càrrec de J.L. Corzo. 
 

 

o a les 8:      A l’Ateneu Eugenienc: Lectura de textos dramatitzats 
                                        “Homenatge a Paulo Freire” . 
 

 

No havent-t’hi altres assumptes, s’aixeca la sessió a 2/4  de 9. 
 

 

PROPERA REUNIÓ: dimecres 15 de març de 2017, de 18,30 a 20,30 a l’Espai Paulo 

Freire de la FEP 

Primera hora:  Cercle de Lectura (en Sebas farà arribar el document a debatre) 

Segona hora: Concrecions, si cal, sobre Setmana Freire o altres temes 
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