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Acta 06 (2014-15) 
 

 El dilluns 16 de febrer de 2015, a l’aula 061 de la FEP de l’UdG es reuneixen el 
membres del Nucli Freire, J. Manuel Barbero, Roser Batllori,  Xavier Besalú, Josep 
Callís, Margarida Falgàs, Jordi Freixenet, Salomó Marquès, Jordi Planas i Pere Soler per 
tractar l’ordre del dia que es detalla a continuació. Excusen la seva assistència:  Josep 
Anguera Carles Serra, Sebas Parra.  
 
ORDRE DEL DIA 

1.- Aprovació acta anterior 
2.- Informacions 
3.- Presentació Agenda Llatinoamericana a la FEP 
4.- Projecte Edigital Edu 
5.- Repensem l’Educació 
6.- Actes commemoració aniversari mort Freire 
7.- Homenatge Leonela Reys 
8.- Cercle de lectura 
9.- Precs i preguntes 
 
1.- Aprovació acta anterior 
No havent-se presentat cap esmena a l’acta 5 (19-01-2015), s’aprova per unanimitat. 
 
2.- Informacions  

• Es continua amb la presentació del cicle de pel·lícules sota el títol d’”Històries del 
Magisteri” dins els actes del Centenari de l’Escola Normal de Girona. Aquest dimarts 17 es 
projectarà “El mestres catalans, de la guerra a l’exili” i serà presentat per en Mon Marquès 
i l’Anna Maria García. 

 
3.- Presentació Agenda Llatinoamericana a la FEP 
S’ha programat pel dijous 26 la presentació a Treball Social i Pedagogia. 
Resta per concretar Educació Social i Magisteri. En Pere tindrà cura de coordinar la presentació 
a Educació Social i la Roser Batllori per Magisteri contactant amb els coordinadors d’Infantil i 
Primària per poder fer la presentació als estudiants de primer. 
En Jordi Planas  informa sobre el projecte que estan coordinant amb TV Girona d’emetre uns 
documentals que incideixin en els drets humans i que es farà a partir del setembre. Demana 
col·laboració per participar en els debats que hi haurà després de cada documental; demanda 
que s’accepta i s’hi participarà quan sigui necessari. 
 
4.- Projecte Edigital Edu 
En Jordi Freixenet presenta el projecte Edigital Edu que s’inicià fruit d’un treball d’introducció 
de noves tecnologies que va començar l’Eduard Muntané el 2005 a l’Índia en un projecte de 
cooperació solidària.  A partir d’aquell treball avui es continua treballant a l’Índia a l’escola 
Shanti Bhawan de la George Fundation i a escoles de Bangalor. Posteriorment i ja des de fa 



quatre cursos, s’integrà a la realitat gironina a través de les escoles Dalmau Carles i Veïnat de 
Salt  i Carme Huguet (3 anys). Posteriorment s’ha ampliat amb el treball a FONSAC (altes 
capacitats); i a CRAE (infants amb situacions de desatencions familiars i  problemàtiques 
emocionals diverses) 
L’objectiu és potenciar l’accés al món tecnològic en entorns socialment desatesos i a partir 
d’ell estimular la motivació i millorar l’aprenentatge. L’objectiu inicial del grup de recerca, amb 
una aportació multidisciplinar, estava en la línia de treballar en el disseny d’intel·ligència 
artificial i a partir de la relació educativa es modifica aquesta línia de recerca  per  la direcció de 
veure, analitzar i fer recerca científica sobre com la tecnologia pot ajudar a desenvolupar 
estructures cognitives d’aprenentatge. En aquests moments s’està en cercar el camí d’aquest 
nou objectiu.  
El procés de treball s’estructura en sessions formatives i tallers experimentals adreçats, 
fonamentalment,a nivells de 5 i 6, si bé al Dalmau Carles, ara es fa a cicle mitjà. 
Las fonamentació teòrica es basa en línies de genetisme i constructivisme, partint de Piaget, 
Pappert i Resnick.  
S’obre un debat en el que queda clar l’alt valor solidari del projecte i la dificultat derivada  com 
a objectiu de recerca. 
 
5.- Repensem l’Escola 
La Margarida informa de la jornada Repensem l’Educació que tindrà lloc el divendres 27 i 
dissabte 28 de febrer sota el nom de : “Educant la mirada futura.: Creem contextos nutritius”. 
El divendres hi haurà una conferència inaugural de Jaume Funes i el dissabte s’estructurarà a 
partir de grups de conversa sobre temàtiques concretes 

• L’acompanyament d’infants i joves i la competència emocional 

• El per què de l’autogestió a l’aula. 

• De la democràcia escolar a la democràcia ciutadana 

• L’expressió artística: creativitat i salut emocional. 

• Equips professionals saludables 

• Què fem cadascú per incidir en la renovació de l’escola?”  
 
6.- Actes commemoració aniversari de la  mort de Paulo  Freire 
Es farà el mes de maig dins la primera quinzena. 
Com a proposta provisional es proposa que integri el muntatge de l’exposició del desè 
aniversari de Samba Kubally, que hi hagi una conferència i la presentació d’una pel·lícula. Es 
concretarà en la propera sessió. 
En Mon i en Xavier parlaran amb el degà per concretar els espais on fer l’exposició. 
 
7.- Sessions de debats alternatius 
Seguint amb el projecte d’impulsar debats per conèixer la realitat i generar reflexió crítica, el 
proper dimecres 18 a 2/4 d’11 a la sala de la planta baixa (Davant l’ascensor) en MOSTAFÀ 
SHAIMI, estudiant de Filosofia  presentarà la  la xerrada ELS ASSASSINATS DE CHARLIE HEBDO. 
Es remarca la necessitat que es recordi als assistents la necessitat que siguin ells mateixos qui 
determinin aspectes que els interessa debatre. 
També es fa esment de l’acord que es va fer amb els delegats de cursos per tenir una reunió 
amb ells per continuar planificant aquests tipus acció. En conseqüència caldrà concretar 
aquesta convocatòria. 
 
8.- Homenatge Leonela Reys 
Es posposa per a la propera sessió i parlar-ne amb en Sebas. 
 
9.- Cercle de lectura 
S’acorda que tal com està estipulat, a la propera sessió es faci la corresponent sessió de cercle 
de lectura. 



Donat que ningú aporta una lectura a fer, s’acorda que tothom hi pensi i ho comuniqui el més 
aviat possible a en Josep Callís que en farà el recull de propostes i les passarà per tal que 
d’entre elles es triï la que es cregui més interessant i adequada al moment. 
 
9.- Precs i preguntes 
No havent-t’hi altres assumptes a tractar s’aixeca la reunió a 2/4 de 9. 

 
 

 

PROPERA REUNIÓ: 

dilluns, 16 de març de 2015, de 18 a 20,30 

a l’Espai Paulo Freire de la FEP 

 


