Reunió 8/2011-12 Nucli P.Freire (18-4-12)
Assistents (6): X. Besalú, J. Callís, C. Miró, M. Falgàs, S. Parra i P. Soler
S’excusen (1): M. Marquès
Resum:
1.- En principi s’aprova el programa d’activitats commemoratiu del 15è aniversari de la
mort de P. Freire a l’espera de concretar la inauguració del fons bibliogràfic i documental
cedit a la UdG/Biblioteca Barri Vell (annex 1). En Sebas coordinarà la concreció definitiva
del programa amb la Biblioteca i s’encarrega de l’elaboració d’un PDF per a la difusió. De
la difusió s’encarreguen: la Margarida (escoles i facultat), Pere (webs), Xavier (mitjans de
comunicació), Cisco (llista Agenda). En Pere demanarà un enregistrament en vídeo i farà
arribar una crònica a Engega.
2.- Es revisen les presentacions-debat fetes i pendents del llibre editat per l’AEPCFA
“Ensenyar, aprendre, salvar-Se. Lan daukaia, lan takaia, swakwi takaia”. S’han fet 5 (1 a
la Facultat d’Infermeria i 4 a la FEP, 1r i 2n de Treball Social i 2n i 3r d’Educació Social).
Es concreta la de Pedagogia (X. Besalú, dimecres 9-5, a les 9, Aula 38). Sobre les
pendents: en Josep i la Margarida s’encarreguen de concretar les de Mestres i en Sebas
parlarà amb la Judit (1r Ed. Soc.) i en Natxo (Psicologia).
3.- Es fa un debat sobre diversos temes relacionats amb la campanya electoral del deganat
de la facultat (sobre el desenvolupament del procés electoral -calendari, informació
programes, votacions...-, sobre l’activitat promoguda pel Nucli -anàlisi i autocrítica sobre
calendari, logística, metodologia, dinamització,...-,...) i es comenten alguns temes
relacionats amb els fets del 16-12-11 i la situació de les persones imputades (es comenta la
nostra presència a la roda de premsa celebrada sobre el tema, el comunicat de la UB sobre
els estudiants detinguts amb motiu de la vaga general,...) i es decideix redactar una Nota
dirigida a la propera Junta de Facultat. Ens adherim també al Manifest per unes
universitats a l’alçada de les seves missions.
4.- Confirmem la data de les dos reunions d’aquest curs: 30 de maig (Cercle de lectura a
partir del resum del llibre de Piergiorgio Reggio El cuarto saber. Guía para el
aprendizaje experiencial) i 27 de juny (avaluació del curs i temes de gestió). El dimecres
16 de maig tenim una sessió extra en motiu de l'estada del professor P. Reggio.

