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Presa de possessió de la Dra. Anna 
M. Geli     

La Dra. Anna M. Geli, professora del 
Departament de Didàctiques Específiques, va 
prendre possessió del seu càrrec de rectora 
de la UdG el passat 16 de desembre. La 
celebració va tenir lloc a la sala d'actes de la 
nostra facultat i va comptar amb la presència 
del conseller d'Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació, Sr. Carles Solà, i d'altres 
autoritats convidades. Igualment, la nova 
rectora va estar acompanyada per nombrosos 
professors i companys de feina. 

Concert de Nadal 2005

El dia 22 de desembre, i com ja és tradicional 
en aquestes dates, es va celebrar una edició 
més del Concert de Nadal, que coordinen els 
Estudis de Mestre d'Educació Musical. L'acte, 

que es volia lúdic, festiu i participatiu, es va 
desenvolupar seguint el següent programa:

11'30: Concert i intervencions, finalitzant 
amb el Cant comú
12'50: Actuació del Cor de la UdG
13'15: Lliurament dels diplomes als Premis 
extraordinaris de cada titulació
13'25: Cant comú del Gaudeamus
13'30: Pica-pica nadalenc

Els col·lectius de la FEP van respondre molt 
positivament a la crida a la participació, i molt 
especialment, a la idea d'inventar una estrofa 
per a la cançó del Rabadà per poder-la cantar 
tots plegats. Reproduïm aquesta versió del 
Rabadà a la secció “Espai creatiu”.

Rosa Gàmiz. Històries de teatre

Rosa Gàmiz, actriu i coordinadora de l'espai 
El taller de la Lluna, de Badalona, va ser a la 
FEP el 22 de febrer per presentar-nos un 

espectacle didàctic basat en el teatre com a 
recurs pedagògic i terapèutic. La sessió, 
adreçada a tota la Facultat, va comptar amb 
l'assistència d'un grup de nens i nenes de 
l'escola i va començar amb la representació 
de fragments d'Edip Rei, de Sòfocles, de Romeu 
i Julieta, de W. Shakespeare, i de Cyrano de 
Bergerac, d'Edmond Rostand. En una segona 
part, Gámiz va aprofundir en tres temes que 
el teatre permet desenvolupar a l'escola: el 
plaer del teatre, el gust per la llengua i el 
coneixement de les emocions; l'actriu va 
exposar dues propostes i tot un seguit 
d'activitats per cadascun dels temes.

Presentació de llibres

El 30 de novembre va tenir lloc la presentació 
del llibre L'Educació social avui. La intervenció 
socioeducativa a Catalunya, volum núm. 11 de 
la col·lecció d'Educació Social, coordinat per 
Pere Soler. Tot seguit, es va projectar el

D’esquerra a dreta, el Sr. Albert Bou, president del Consell Social; 
el Sr. Joan Batlle, exrector de la UdG; el Sr. Carles Solà, conseller 
d’Universitats i la Sra. Anna M. Geli, rectora de la UdG.
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documental Chavorrillos d'avui en dia, del 
col·lectiu Joves.com de Font de la Pólvora. 
L'acte es va cloure amb un debat.

El dia 2 de març va tenir lloc a la sala d'actes 
de la FEP la presentació del llibre L'escola, una 
nova guia dels Quaderns de la Revista de 
Girona. Van intervenir a l'acte el degà, un 
representant de la Diputació de Girona, i els 
tres autors del llibre: Salomó Marquès, Jordi 
Feu i David Pujol.

Calçotada a la FEP

El dimecres 1 de febrer, i a iniciativa del 
Departament de Pedagogia, es va organitzar 

un àpat-calçotada a l'amfiteatre de la Facultat, 
en el qual van participar professors, estudiants 
i membres del PAS. Va ser una ocasió per 
gaudir del bon temps i compartir uns moments 
de lleure en aquells dies d'exàmens i 
d'acabament del primer semestre. 

Presentació de material pedagògic

El 2 de març va tenir lloc a la sala d'actes la 
presentació de la maleta didàctica "La màgia 
de l'animació". La sessió va anar a càrrec del 
Museu del Cinema de Girona i estava adreçada 
especialment als estudiants dels diferents títols 
de Mestre. Es tracta d'una caixa que conté 
aparells de funcionament molt senzill que 
permeten entendre i experimentar les 
primeres seqüències de dibuixos animats als 
nens i nenes de les escoles que sol·liciten l'ús 
d'aquests materials.

Sortida pedagògicocultural a 
Perpinyà

El  6 d'abril, els estudiants de francès dels 
Estudis de Mestre van fer una sortida a 
Perpinyà amb la professora Anna-M. Corredor. 
L'objectiu era fer un treball de camp relacionat 
amb la pràctica del francès i assistir a una
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xerrada-col·loqui sobre la coexistència de 
francès i català dins i fora de l'àmbit escolar 
a la Catalunya Nord. La xerrada va anar a 
càrrec del professor Jerôme Parrilla i enguany, 
per raons excepcionals, va tenir lloc a la Casa 
de la Catalanitat. 

75è aniversari de la proclamació 
de la II República

El divendres 21 d'abril, els professors Pere 
Cornellà, des de la vessant històrica, i Salomó 
Marquès, des de la vessant del món de 
l'educació, van oferir una conferència titulada 
“La segona República” per commemorar 
l'esdeveniment. Els dos conferenciants van fer 
una cronologia dels fets, des de 1931 fins als 
inicis del franquisme i van exposar la seva 
valoració dels fets. Simultàniament, va quedar 
inaugurada al primer pis d'E. Grahit l'exposició 

de material “Fotocòpies sobre els papers de 
Salamanca i altres documents pedagògics”.

La “Conferencia de Decanos de 
Psicología” es reuneix a la UdG

Els dies 20 i 21 d'abril va tenir lloc a la nostra 
facultat la reunió ordinària de degans de 
Psicologia, de la qual la UdG va ser l'amfitriona. 

Durant les sessions de treball es va analitzar 
el títol de grau de Psicologia, es va debatre 
el projecte de postgrau presentat pel ministeri 
i es va elaborar un manifest de suport a les 
iniciatives de creació de noves facultats de 
Psicologia. 

A la tarda, la vicerectora de Docència i Política 
Acadèmica i companya, Maria Lluïsa Pérez 
Cabaní, va presentar amb el títol de “El diseño 
de las titulaciones y de las asignaturas de la 
UdG en el camino hacia el EEES” el procés 
d'adaptació de les titulacions a l'EEES que es 
ve realitzant a la nostra universitat. En finalitzar 
les sessions de treball, va tenir lloc un acte 
institucional a l'Ajuntament de Girona, amb 
el qual el tinent d'alcalde, Joan Pluma, va donar 

la benvinguda a la ciutat als degans. Tot seguit 
es va iniciar una interessant i entretinguda 
visita guiada pel Barri Vell. 

El segon dia, i abans de la clausura, es van 
reunir la Conferencia de Decanos i la Junta 
Directiva del Col·lectiu d'Estudiants de 
Psicologia (CEP-PIE), que també havia escollit 
la UdG per a la seva reunió anual. El cor de 
la UdG va tancar la reunió amb el “gaudeamus”. 

A la tarda, i coincidint amb el 15è aniversari 
de la creació de la Conferencia de Decanos, 
va tenir lloc un acte d'homenatge als exdegans 
de Psicologia seguit d'un sopar de germanor. 

Jornades de Debat Curricular

Organitzades conjuntament pel Departament 
d 'Educació i  la  
Facultat d'Educació 
i Psicologia, van tenir 
lloc a la FEP els dies 
4 i 5 de maig. 
L'objectiu de la 
trobada era refle-
xionar sobre els 
coneixements i les 
competències 
que han d'ad-
quirir els alum-
nes de primària 
i secundària i 
sobre la forma-
ció que han de 
rebre els ense-Una imatge de l'exposició sobre els papers de Salamanca. 6
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nyants per atendre les noves necessitats de 
la societat actual. 

Les Jornades es van inaugurar amb parlaments 
del degà, Sr. Paco Jiménez, del director dels 
Serveis Territorials d'Educació a Girona, Sr. 
Joaquim Bosch, de la subdirectora general 
d'Ordenació Curricular i Programes Educatius, 
Sra. Pepita Corominas, i de la vicerectora de 
Docència i Política Acadèmica, Sra. M. Lluïsa 
Pérez. “Una consulta nacional per a una nova 
llei d'educació” va ser el títol de la conferència 
inaugural, a càrrec de Catherine Lacronique, 
inspectora pedagògica i membre de 
l'Observatori Nacional de la Infància en Risc 
(ONED, França).  

Les sessions de treball, repartides entre el 
dijous tarda i el divendres matí, es van 
estructurar en taules rodones al voltant de 
cinc àmbits: Llenguatge i comunicació, 
Desenvolupament personal, Àmbit científic, 
Àmbit social i cultural i Àmbit artístic. “Innovació 
tecnològica i coneixement escolar” és el títol 
de la conferència impartida el divendres per 
Roberto Maragliano, professor de Ciències de 
l'Educació a la Universitat de Roma Tre.  

Els moderadors de cadascuna de les taules 
rodones, Margarida Falgàs, Pere Soler, Lluís 
del Carmen, Roser Batllori i Joan Vallès, van 
presentar les conclusions dels àmbits 
respectius i el Sr. Pere Darder, president del 
Consell Escolar de Catalunya, va oferir la 
xerrada de cloenda.

Francesc Busquets: Conferència 
“Programari i continguts lliures 
a l'educació”

El passat dia 11 de maig, en Francesc Busquets, 
autor del programari lliure anomenat Clic, i 
de la seva darrera versió JClic, destinat a la 
creació i ús d'activitats educatives multimèdia, 
va fer una conferència per als estudiants de 
primer curs dels Estudis de Mestre de la 
nostra facultat. En ella va parlar de les 
característiques i avantatges del programari 
i dels continguts lliures a l'educació. 

També va fer referència a algunes experiències 
pràctiques i va avançar informació sobre alguns 
dels projectes que té iniciats el Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya, 
com és el cas del LinKat, una eina a l'abast 
del món educatiu per incorporar materials i 
estratègies relatives al programari lliure en 
els centres escolars.

Videoconferència amb l'escola de 
Vilamalla

Durant els dies 11 i 12 de maig, els estudiants 
de primer curs dels Estudis de Mestre han 
fet tres videoconferències amb Lurdes 
Casadellà i els seus alumnes de cicle superior 
del CEIP Josep de Ribot i Olivas de Vilamalla 
(ZER Canigó de l'Alt Empordà). 

Mestra i alumnes han presentat l'ús que fan 
de les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació aplicades a les diferents àrees 
curriculars. 

Amb ells s'ha pogut apreciar com, a partir 
dels mitjans informàtics i audiovisuals, treballen 
els continguts curriculars de forma 
motivadora, atractiva i engrescadora i, segons 
les seves valoracions, s'aconsegueixen millors 
resultats en els aprenentatges dels nens i 
nenes d'aquesta escola. 




