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Inauguració del curs 2004-05 a la
Facultat d’Educació i Psicologia i a
l’Escola Universitària d’Infermeria
de la UdG

La Festa d’Inici del curs 2004-05 es va celebrar
el 27 d’octubre i va coincidir amb el dia de
la inauguració oficial del curs a la UdG.
Organitzada conjuntament amb l’Escola
Universitària d’Infermeria, es van programar
els següents actes i activitats:

Exposició de les fotografies presentades al
Ir Concurs fotogràfic de la FEP i EUI (primer
pis de l’edifici d’Emili Grahit).

Pintades del grafit “Compartim cultures” al
pàrquing de l’edifici d’Emili Grahit.

Acte d’inauguració a la sala d’actes. L’obertura
de l’acte va anar a càrrec del degà de la
Facultat d’Educació i Psicologia, Im. Sr.  Paco
Jiménez, i del director de l’Escola Universitària
d’Infermeria, Im. Sr. David Ballester, amb la
participació del Rector de la UdG,  Excm. i
Mgfc. Sr. Joan Batlle.

Concert del Cor de la UdG.

Conferència: “La UNESCO i el tractament
de la diversitat”, a càrrec del Sr. Josep Maria
Samaranch, president del Club d'Amics de
la UNESCO de Barcelona.

Taula Rodona: “Cooperació i cultura”. Va
actuar de moderador Paco Jiménez, degà
de la Facultat d’Educació i Psicologia. Hi van
intervenir: el Sr. Miquel Martí, coordinador
estatal d’escoles associades a la UNESCO,
el Sr. Fernando Fonseca, president de
“Metges del Món” de Catalunya i President
de l'Associació Humanitària de Solidaritat,
el Sr. Sebas Parra, director de l’Escola
d’Adults de Salt i professor de la UdG, i el
Sr. Martí Terés, membre del Secretariat de

l a  Coord i n adora
d’ONGs de les comar-
ques gironines.

Espectacle de màgia.

Grup musical Los
Nadies.

 Exhibició de kapoeira.

Lliurament dels premis
a les tres millors foto-

grafies presentades al I Concurs de fotografia
de la FEP i EUI, sota el lema “Compartim
cultures”.

Actuació del grup musical La banda del
Yu-Yu.

Fi de festa a càrrec dels Diables de l’Onyar.

Concert de Nadal 2004

Quan s’apropen les festes de Nadal hi ha
moltes coses que ens retornen a mode de
leit-motiv musical: la família, els regals, els
desitjos de pau, etc. La música, a través de les
nadales, també retorna com a petita banda
sonora d’aquesta pel·lícula nadalenca.

En la nostra facultat, des de fa molts anys, s’hi
celebra el tradicional “Concert de Nadal”.

Els estudis d’Educació Musical, des del seu
establiment com a especialitat en els estudis
de mestre, són els encarregats d’organitzar,
any rere any, aquest esdeveniment a la nostra
facultat. El estudiants de primer curs d’aquests
estudis, sota la supervisió i coordinació del
seu professorat, són els responsables de
dinamitzar i “posar en solfa” les diferents
propostes que surten dels mateixos estudiants.
Així: música, moviment, arranjaments
instrumentals, grups vocals, es succeeixen per
donar una nota de color i so configurant una
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sintonia pròpia que acompanya la darrera
setmana acadèmica de l’any.

Els estudis d’educació infantil sempre són
convidats a participar-hi i demostren, amb
gran entusiasme, la importància que té la
música en la seva educació.

El cor de la UdG, des de la seva fundació ara
fa vuit anys, és l’encarregat de tancar amb les
seves veus i les harmonies del seu repertori
un acte que tothom espera.

En aquesta ocasió,
l’acte va estar dedicat
a Carmina Portell,
p ro f e s s o r a  d e l
Depar tament  de
Didàctiques Especí-
fiques recentment
jubilada i a la qual la
Facultat va voler retre
un senzill homenatge.

Inauguració del curs 2005-2006

La Festa d’Inici del curs 2005-06 es va celebrar
a la nostra facultat el passat dia 5 d’octubre,
a partir de les 18h. Els actes i activitats
programats van ser els següents:

Acte d’inauguració a la sala d’actes:
intervenció del degà de la Facultat d'Educació
i Psicologia, Im. Sr. Paco Jiménez, i el
Vicerector Primer, Excm. Sr. Ramon Moreno-
Amich, en representació del rector de la
UdG, Excm. i Mgfc. Sr. Joan Batlle.

Conferència: “L'Educació vista pels mitjans
de comunicació. Entre la realitat i la ficció
(o a l'inrevés)”, a càrrec del Sr. Jaume
Carbonell, director de la revista Cuadernos
de Pedagogía.
Concert del Cor de la UdG.
Homenatge al professor Xavier Frigola, amb
parlaments de la Dra. Anna Maria Geli
(professora de la Facultat d'Educació i

Psicologia) i Joan Vila (mestre i exalumne
de la mateixa Facultat).
Actuació de la colla castellera de la UdG,
Els Xoriguers.
FEPplafó, activitat creativa.
Actuació del grup Calaveras.
Fi de festa.

Celebració de la diada de Sant
Jordi 2005

La Jornada Cultural del segon semestre del
curs 2004-05 es va fer coincidir a la nostra
facultat amb la festa de Sant Jordi i es va
celebrar el divendres 22 d’abril. El programa
va incloure les següents activitats:

Un concurs literari amb el lema “Sentir
paraules” i quatre modalitats diferents:
poesia, narracions curtes, contes per a infants
i poesia visual. Les obres, presentades d’acord
amb les bases que s’havien fet públiques
prèviament, van estar exposades als plafons
del primer pis d’Emili Grahit del 22 al 29



La M. Antònia Canals rep al GAMAR en Jordi Quintana, professor
de la UB i antic col·laborador seu, i el seu fill Martí.
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d’abril. El jurat que va emetre el veredicte
estava format per: Roser Juanola, Ignasi Pèlach,
Lourdes Soldevila, Ieto Bosch i Marc Juanola.

Una actuació teatral a càrrec de Pere Hosta,
que va presentar l’espectacle “Tal com sóc”.

Una musicalització de poemes i interpretació
de peces musicals coordinada pel professor
Joan de la Creu Godoy.
Venda de roses.

Presentació del Gabinet de
Materials i Recerca per la didàctica
de la matemàtica a l’escola,
GAMAR.

El gabinet GAMAR és un espai de reflexió i
de pràctica entorn de l'ensenyament de les
matemàtiques a l'escola infantil, primària, i 1r
cicle de secundària. Ha estat creat a partir
de la dotació del Premi Jaume Vicens Vives a
la Docència Universitària, de la Generalitat
de Catalunya, l'any 2001, a M. Antònia Canals,

professora emèrita de la UdG, amb el suport
de la Facultat d’Educació i Psicologia.

Compta amb els col·laboradors següents:

El Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya.
La Facultat d'Educació i Psicologia de la
UdG: Departament de Didàctiques
Específiques.
L'ICE Josep Pallach de la UdG.
El Grup Perímetre, col·lectiu de mestres
d'Infantil, Primària i 1r cicle d' ESO de les
comarques de Girona.
L'Associació d'Ensenyants de Matemàtiques
de Girona,  ADEMGI.

El GAMAR té la voluntat de ser obert a totes
i tots els mestres del país i la seva vocació és
la d'arribar a ser un punt de trobada i de
referència per a la matemàtica a l'escola. Els
seus objectius són:

Treballar perquè tots els nens i nenes del
nostre país puguin gaudir a l'escola d'un
aprenentatge de les matemàtiques lligat a
les pròpies v ivències , basat  en
l'experimentació i la descoberta, i
potenciador de les seves capacitats d'intuïció,
de raonament i de creativitat.

Facilitar als i a les mestres una àmplia mostra
de materials manipulables per treballar a
l'aula el càlcul, els jocs i problemes, les
mesures i la geometria, acompanyant-los
amb exemples d'activitats, amb altres
recursos i amb orientacions didàctiques

donades personalment o a través de la
pàgina web [gamar.udg.es]

Oferir a totes les persones interessades
(mestres, altres professionals i estudiants),
en servei de préstec, el fons bibliogràfic de
què disposa.

Propiciar la innovació en el camp de la
didàctica de les matemàtiques, i la investigació
realitzada sempre en un procés d'acció -
reflexió.

A partir dels objectius, el que GAMAR ofereix
als educadors són els recursos següents:

Una mostra de materials manipulables:
exemples d'activitats per a la utilització de
cadascun dels materials, en el treball didàctic
a l'aula; algunes iniciatives per utilitzar els
materials oferts, o d'altres per poder-los
dissenyar; recull de documents nous i antics;
orientacions personals i assessoraments

http://gamar.udg.es
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didàctics a tots els educadors i educadores
que ho desitgin; i sessions obertes de
presentació de materials adequats a temes i
nivells, el programa de les quals s’inclou en el
full d’activitats que mensualment elabora la
Facultat d’Educació i Psicologia. Aquestes
sessions s'anuncien també a la web del
GAMAR per a cada trimestre.

Des de la seva creació, el GAMAR està ubicat
a la Facultat d’Educació i Psicologia de la
UdG. El curs 2005-2006 el Gamar inicia una
fase de consolidació a partir del fet que la
UdG l’integra al seu Parc Científic i
Tecnològic, on es preveu que es traslladi la
primavera de 2006.

El Dr. Ivor Goodson a la FEP

8 d'abril de 2005. El Dr. Ivor Goodson va
participar en una sessió del programa del
Doctorat Interuniversitari “Ensenyament i
Aprenentatge de les Arts Visuals”, coordinat

per la Dra. Roser Juanola. La sessió va estar
dedicada a les històries de vida del professorat
com a recerca per al canvi del currículum.

Ivor F. Goodson és catedràtic d'educació en
les universitats de Rochester (EUA) i East
Anglia (RU)  i autor dels llibres Historia del
currículum (1995), El cambio en el currículum
(2000) i Historias de vida del profesorado (2004),
entre molts altres.

Conferència d’Irene Rigau al
Doctorat d’Ensenyament i
Aprenentatge de les Arts Visuals

24 de novembre de 2004. Irene Rigau, ex-
professora d'Educació Infantil, va impartir la
conferència "Les germanes Agazzi i l'educació
infantil" en el marc del Doctorat d'En-
senyament i Aprenentatge de les Arts Visuals
i pel 2n curs d'Educació Infantil.

Presentació del llibre Comunicación
Educativa del Patrimonio
25 d'abril de 2005. Acte de presentació del
llibre "Comunicación Educativa del Patrimonio.
Referentes, modelos y ejemplos" (Gijón,
TREA), a la Sala de Graus de la FEP. En el
llibre, coordinat per la Dra. Roser Calaf
Massachs i la Dra. Olaya Fontal, hi ha un capítol
del Dr. Xavier Hernàndez, director general
de Recerca, i un capítol de la Dra. Roser
Juanola i la Dra. Muntsa Calbó, professores
de la FEP (UdG), tots presents en l'acte de la
presentació a Girona.

5a edició del Seminari d’intercanvi
i debat psicopedagògic

Durant els dies 17, 20, 21 i 22 del passat mes
de juny va tenir lloc la cinquena edició del
Seminari d'intercanvi i debat psicopedagògic,

D'esquerra a dreta, el Dr. Gabriel Alcalde, director de l'Institut de
Patrimoni Cultural de la UdG, el Dr. Xavier Hernàndez, la Dra.
Roser Calaf  (Universitat d'Oviedo) i la Dra Roser Juanola.

D'esquerra a dreta, Irene Rigau, exprofessora d’Educació Infantil,
la Dra. Anna M. Geli, cap del Departament de Didàctiques
Específiques, i Roser Juanola, catedràtica d’Educació Artística.El Dr. Ivor Goodson amb alumnes del curs de doctorat.
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organitzat pels estudis de Psicopedagogia de
la Facultat d’Educació i Psicologia.

Durant el seminari, els alumnes dels estudis
de Psicopedagogia presenten els treballs, que
han elaborat de manera individual, integrant
els continguts dels estudis realitzats amb la
seva experiència de pràcticum. L’objectiu últim
d’aquests seminaris és esdevenir un fòrum
d’intercanvi, discussió, contrast i debat en
base a les experiències i projectes d’acció
psicopedagògica.

En aquesta edició es van presentar 28 treballs
de temàtiques diverses. Com a cloenda del
seminari, va tenir lloc una conferència titulada
“El centre 0-3 anys de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols: una experiència d’atenció
educativa integral des del naixement fins als
3 anys”  a càrrec de  Vicenç de Febrer  i una
taula rodona on diferents exalumnes dels
estudis de Psicopedagogia de la UdG van
explicar la seva trajectòria professional un
cop van acabar els estudis.

Identitat i diversitat en el
coneixement del medi natural,
social i cultural a l'educació
infantil i primària: una experiència
de treball cooperatiu mitjançant
Internet

Un grup de professors i professores de la
Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG
(Roser Batllori, Lluís del Carmen, Joan de la
Creu Godoy i Alfons Romero) i la professora
Montserrat Oller, de la UAB, han estan
treballant amb un grup de mestres d'Educació
 Primària de cinc centres de les comarques
gironines,  amb el suport dels Centres de
Recursos Pedagògics del Gironès i de la Selva
I, en  una experiència de treball col·laboratiu
orientada a innovar el coneixement del medi
natural, social i cultural. Han comptat amb el
suport de la beca ARIE, convocatòria 2004,
de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca
de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius de la recerca han estat afavorir
la comprensió conjunta dels conceptes
d'identitat i diversitat, situant-los en l'actual
context multicultural, des d'una perspectiva
que contempli de manera relacionada la
diversitat física, biològica, social i cultural del
territori.

S’ha treballat des d’una perspectiva
experiencial i d'educació per a la ciutadania.
S’han preparat, experimentat i avaluat diverses
propostes didàctiques.

Tot aquest treball queda recollit a la web,
[www.coneixmedi.net] que ha de ser el
vehicle de difusió de les propostes, el canal
de recollida de les aportacions i experiències
de les escoles i el vehicle de comunicació
entre els alumnes. 

http://www.coneixmedi.net



