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IV Jornada entorn del pràcticum

El dia 19 de maig es va celebrar la IV Jornada 
de reflexió sobre el pràcticum.  Aquesta 
activitat s'emmarca en la col·laboració escola-
facultat  mitjançant el pràcticum i es realitza 
cada any amb temes diferents. Enguany el 
tema va ser: “El clima d'aula: mediació i 
resolució de conflictes”. I la Jornada, a la qual 
van participar mestres, estudiants, professors 
de la Facultat i personal del Departament 
d'Educació, va partir d'una conferència marc 
a càrrec de Carme Boqué. 

Carme Boqué és mestra i professora de la 
URL i formadora del Departament pel 
programa de mediació i convivència. Carme 
Boqué va parlar de la gestió de la convivència, 
i va aportar experiències de mediació en 
l'àmbit escolar, basades en donar estratègies 
a professors i alumnes per cohesionar i 
dinamitzar el grup.  Tot seguit es van presentar 
experiències d'escoles amb temes relacionats 
amb la dinamització de l'aula i del centre. 
Ester Campeny, mestra del CEIP “L'Estació”, 
de Figueres, va  exposar les bases del programa 
“Competència Social”, del qual és formadora 
i coordinadora a la seva escola.

L'equip de mestres del CEIP “Figueres Nord” 
va portar la seva experiència del programa 
“Prosociabilitat” de manera molt con-
textualitzada i integrada com a projecte de 
centre, des d'infantil fins a cicle superior. 
Finalment les mestres del CEIP  “Vallgarriga” 

de Sant Miquel de Fluvià  van explicar el seu 
projecte de treball al voltant de les Comunitats 
d'Aprenentatge, amb implicació de tots, 
professors i entorn.

La Jornada va transcórrer amb un clima de 
satisfacció per part de tot el públic perquè 
va aportar noves propostes, va gaudir de 
l'entusiasme de les ponents i va materialitzar 
la col·laboració escoles- facultat, que és i ha 
de ser la clau per a una formació inicial de 
qualitat.

Jornada de formació per al 
professorat dels Estudis de 
Mestre: Cap a un nou Pla d'Acció 
Tutorial

Va tenir lloc el 30 de maig a la sala de Graus 
de la nostra facultat. En l'acte d'inauguració 
hi van intervenir el degà, Paco Jiménez, i el 
vicedegà de Magisteri, Xavier Besalú, que va 

exposar el sentit i els objectius de la Jornada 
i l'ordre i la dinàmica de les sessions. La Jornada 
pretenia donar a conèixer les experiències 
de pla d'acció tutorial (PAT) que ja s'estan 
duent a terme en alguns estudis de la FEP 
amb la finalitat d'engegar la mateixa experiència 
en els Estudis de Mestre.

Les tres sessions que es van realitzar van anar 
a càrrec de Reyes Carretero (coordinadora 
d'un PAT a l'Escola Politècnica Superior de la 
UdG), Ferran Viñas, Esperança Villar i Sílvia 
Font (PAT del Pla Pilot dels Estudis de 
Psicologia) i Maria Pallisera (PAT dels Estudis 
d'Educació Social). La jornada es va cloure 
amb un debat sobre el plantejament a seguir 
per aplicar un PAT experimental en els Estudis 
de Mestre i amb la voluntat d'aprofitar les 
aportacions de la Jornada.

Acte de Graduació dels Estudis de 
Psicologia, promoció 2001-06

Va tenir lloc el passat 1 de juny, a partir de 
les 19.30h, a la sala d'actes de la FEP i va 
constar del programa següent:

Obertura de l'acte a càrrec de la rectora 
Excma. i Mgfca. Sra. Anna Maria Geli
Intervenció del degà de la Facultat d'Educació 
i Psicologia, Im. Sr. Paco Jiménez
Intervenció del vicedegà dels Estudis de 
Psicologia, Dr. Ferran Viñas
Intervenció dels estudiants
Lliurament de diplomes

Carme Boqué durant la seva intervenció
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Cloenda de l'acte a càrrec del coordinador 
dels Estudis de Psicologia, Dr. Carles Rostan
Gaudeamus Igitur

La celebració es va cloure amb un piscolabis 
per a tots els participants sota el porxo de 
l'entrada principal de la Facultat.

Sisena edició del Seminari 
d'Intercanvi i Debat Psicopedagògic

Durant els dies 19, 20 i 21 de juny va tenir 
lloc la sisena edició del  Seminari d'Intercanvi 
i Debat Psicopedagògic, organitzat pels 
Estudis de Psicopedagogia de la Facultat 
d'Educació i Psicologia. Durant el seminari, 
els alumnes d'aquests estudis presenten els 
treballs, que han elaborat de manera 
individual, integrant els continguts dels estudis 
amb la seva experiència de pràcticum. 
L'objectiu últim d'aquest Seminari 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 22 treballs 
de temàtiques diverses. Com a cloenda del 
Seminari, el dia 21 a la tarda es va fer una 
conferència titulada “El bullyng: elements per 
a la intervenció”, a càrrec de  Jordi Collell. Es 
va acabar amb un refrigeri per a tots els 
estudiants.

Sortida cultural a Móra d'Ebre

El Departament de Pedagogia va organitzar 
pel divendres dia 9 de juny una sortida cultural 
a Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) oberta a tot 
el professorat i PAS de la Facultat. Durant 
l'excursió es va fer una passejada en barca 
pel riu Ebre des de Móra fins a Miravet, es va 

visitar el castell de Miravet, el museu de la 
batalla de l'Ebre de Gandesa i es va fer un 
passeig pel nucli antic de Corbera, conservat 
intacte després de ser bombardejat durant 
la guerra civil. 

Jornada sobre “Abusos sexuals a 
menors”

La FEP va oferir als professionals dels centres 
col·laboradors en els diferents pràcticum de 
la Facultat una jornada de formació sobre 
el tema “Abusos sexuals a menors”. La 
jornada va tenir lloc el dia 16 de juny en 
horari de matí i tarda. La formació va anar 
a càrrec de Pilar Polo i  Noemí Pereda, de 
l'Associació FADA i hi van assistir uns 60 
professionals.

Ieres Jornades d'Intercanvi i Debat 
sobre experiències docents a la 
FEP

La FEP va organitzar durant els dies 29 i 
30 de juny les I Jornades d'Intercanvi i 
Debat sobre experiències docents a la FEP 
amb l 'objectiu d'oferir un espai als 
professors de la Facultat on presentar i 
conèixer les experiències innovadores que 
es porten a terme així com de facilitar el 
contacte entre el professorat i el debat 
sobre la docència. Durant les jornades es 
van presentar 15 comunicacions així com 
el pla pilot que s'està implantant en els 
Estudis de Psicologia.Passejada en barca pels voltants de Miravet
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Premis a professors de la FEP

M. Antònia Canals, professora emèrita del 
Departament de Didàctiques Específiques, ha 
estat guardonada amb la Creu de Sant Jordi; 
la distinció li fou lliurada el passat 25 de 
setembre en un acte celebrat al Liceu de 
Barcelona. Salomó Marquès, professor del 
Departament de Pedagogia, ha estat guardonat 
amb la Distinció Jaume Vicens Vives al mèrit 
docent; el lliurament va tenir lloc el passat 
13 de setembre durant l'acte d'inauguració 
oficial del curs universitari, celebrat enguany 
a la Universitat de Lleida. El 29 de setembre, 
ambdós professors van rebre la felicitació de 
la Junta de Facultat de la FEP.

Activitat de Cooperació a Rwanda

Del 7 al 16 del passat mes d'octubre, la 
professora Reyes Carretero (FEP) i la 
professora Dolors Juvinyà (Escola d'Infermeria) 

van portar a terme una activitat de cooperació 
acadèmica entre la FEP i l'Escola d'Infermeria 
de la UdG i l'Escola d'Infermeria Santa Rosa 
de Lima de Ruli, Rwanda, que ha consistit en 
la realització d'un curs sobre docència 
universitària. 

Amb aquesta cooperació es vol donar suport 
a les necessitats formatives del professorat 
de l'Escola d'Infermeria Santa Rosa de Lima 
en el pas d'escola  secundària a escola 
universitària. 

Fins el curs 2004-2005, la formació en 
infermeria a Rwanda formava part de la 
formació secundària, és a dir de la formació 
que realitzaven els nois i les noies que 
aprovaven un examen selectiu a finals de 
l'escolarització primària. En aquest moment 
la formació en infermeria es troba en situació 
de transició d'escola secundària a escola 
universitària superior.

En aquesta transició les escoles que vulguin 
passar a ser escoles universitàries d'infermeria 
han de complir amb determinats requisits 
imposats tant pel Ministeri de Sanitat com el 
d'Educació. Entre aquests requisits hi ha el de 
formació específica del personal docent.

Cicle de Xerrades “L'activitat del 
mes”

Impulsat pels Estudis de Pedagogia, la primera 
de les activitats va tenir lloc el 18 d'octubre 
amb la conferència La educación universitaria 
intercultural: su situación actual y desafios, a 
càrrec del maestro José Bastiani, professor 
de la Universidad Intercultural de Chiapas. 
La presentació va anar a càrrec del vicedegà 
Xavier Besalú. La segona activitat va tenir 
lloc el 14 de novembre, amb la presentació 
del llibre “Llengua, escola i immigració: un 
debat obert”, dels autors Ignasi Vila, Carina

Presentació del llibre sobre llengua, escola i immigració. 6
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Siqués i Teresa Roig; va fer la presentació 
Xavier Alsina, estudiant de cinquè curs de 
Pedagogia.

Conferència del professor Àngel 
Morillas

El passat 23 d'octubre, Àngel Morillas, 
coordinador del projecte Unesco sobre el 
patrimoni mundial per als joves, va fer una 
conferència sobre el “Patrimoni i els joves” 
i la tasca que du a terme la UNESCO pel que 
fa a aquest tema. La conferència anava adreçada 
als alumnes de l’optativa “Patrimoni artístic 
i educació” i es va dividir en dues parts: una 
xerrada i un torn de preguntes.

En la primera part, el conferenciant va informar 
de les tasques de la UNESCO i del que s'ha 
de fer per la conservació del patrimoni. La 
finalitat d'aquest organisme és vetllar per la 

no destrucció del patrimoni, ja que es 
considera la identitat dels pobles.  A més, cal 
saber que hi ha dos tipus de patrimoni: el 
material i l'immaterial i dins d'aquest trobem 
tres tipus de béns: el bé cultural, el bé natural 
i el bé mixte. 

Morillas va fer especial esment a la importància 
que els joves entenguin la necessitat de 
preservar i estimar aquest patrimoni, tot i que 
per fer-ho cal tenir un coneixement, ja que si 
no, no s'implicaran. 

A la segona part de la conferència, Àngel 
Morillas va repartir un document on figuraven 
el Rànquing mundial de béns i el Patrimoni de 
la humanitat a Espanya.

Per concloure, cal remarcar la importància 
que van donar el conferenciant i els assistents 
al fet de treballar el patrimoni per poder-lo 
preservar, ja que és l'herència que ens van 
deixar els nostres predecessors i la que 
nosaltres deixarem a les generacions futures. 

Premis de Fotografia per a un 
membre del PAS

Manel Rodríguez, conserge de la FEP, ha 
guanyat recentment el 3er premi del concurs 
de fotografia Masó i la seva obra amb una 
imatge de l'edifici de La Farinera (“La Farinera 
entre fanals”); l'acte de lliurament es va fer el 
dia 22 de setembre als locals de l'antiga fàbrica 
Coma Cros de Salt coincidint amb la 
inauguració de l'exposició de fotografia 

organitzada per l'Associació Gironina d'Entitats 
Fotogràfiques. El passat 10 de novembre, 
Manel Rodríguez també va rebre un altre 
premi, en aquest cas el 1er premi del XIV 
Concurs Fotogràfic del Gironès, en l'apartat 
“Contrallum”; les fotografies d'aquest darrer 
concurs han quedat exposades a la seu del 
Consell Comarcal del Gironès.

Inauguració del curs 2006-07

La festa d'inauguració del curs 2006-07 a la 
FEP (Diada Cultural del 1er semestre) va tenir 
lloc el dia 26 d'octubre a partir de les 16h. 
Es van organitzar els següents actes:

Acte d'inauguració, a càrrec del degà de la 
FEP, Im. Sr. Paco Jiménez, amb la participació 
de la rectora de la UdG, Excma. i Mgfca. Sra 
Anna Maria Geli.

Àngel Morillas durant la seva exposició
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Conferència: “Psicoanàlisi i universitat: un 
amor impossible?”, a càrrec de la Sra. Mercè 
Mitjavila, professora del departament de 
Psicologia Clínica i de la Salut de la UAB i 
psicoanalista.
Activitats diverses organitzades pels 
estudiants de la FEP: Gimcana: taller de 
malabars, taller de percussió i dansa del 
ventre, karaoke, twister ”enredos”, mural 
expressió, taller teatre (amb disfresses), 5 
minuts de glòria (cantar, coreografia, 

acudits...), Titius. Animació a càrrec d'un 
grup de Grallers.
E-DUCADOS: obra de teatre a càrrec 
d'alumnes dels Estudis d'Educació Social.

Xerrades des de l'àrea de 
Didàctica de la Llengua

Els professors M. Dolors de Ribot, Maria 
Gonzàlez i Josep Clara han organitzat dues 
conferències adreçades a alumnes dels Estudis 

de Mestre: la primera va tenir lloc el 10      
d'octubre, amb el títol “Lic. Les aules 
d'acollida”, a càrrec de  Montserrat Bertran. 
La segona es va fer el 7 de novembre, amb el 
títol “Llengua: ús i aprenentatge”, a càrrec de 
Montserrat Camps.

Presentació de llibre

El passat 10 de novembre va tenir lloc a la 
nostra facultat la presentació del llibre 
“Aproximació a les competències en els nous 
títols de mestre”, coordinat per Anna M. Geli 
i Ignasi Pèlach i elaborat per professors de 
totes les àrees del Departament de 
Didàctiques Específiques. 

La presentació va anar a càrrec de Gemma 
Rauret, directora de l'Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) i hi van participar també Anna M. 

Geli, rectora de la UdG i Ignasi Pèlach, director 
del Departament de Didàctiques Específiques.

I Jornada d'Organització i Direcció 
de Centres Educatius “La millora 
de la convivència als centres 
educatius. Què poden fer-hi els 
equips directius?”

El dia 14 de novembre es va celebrar a la 
Facultat d'Educació i Psicologia la primera 
Jornada d'Organització i Direcció de Centres 
Educatius, organitzada pels Grups de Recerca 
Educativa Bitàcola i GROC del Departament 
de Pedagogia i la Direcció Territorial de Girona 
del Departament d'Educació i Universitats. 
S'hi van inscriure 247 persones i hi va haver 
molta participació. La jornada es va 
desenvolupar en una sessió de treball amb 
gran grup, al matí, i un treball de debat en 
petits grups, de centres de primària i 8

Montserrat Camps durant la seva xerrada.
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secundària, a la tarda. Durant la sessió del 
matí es va parlar sobre la construcció de la 
convivència als centres i 
el paper dels equips 
directius. Al llarg de la 
sessió es va passar una 
enquesta, el resultat de 
la qual va servir per 
elaborar unes primeres 
dades estadístiques 
sobre l'estat de la 
convivència en els 
centres i el tipus 
d'intervencions que 
els directius hi duen 
a terme. 

Exposició “Fruita i matemàtiques”

Amb motiu de la 11a Setmana de la Ciència, 
des de l 'Àrea de Didàctica de les 
Matemàtiques, es va organitzar aquesta 
exposició fotogràfica. El material era dels 
estudiants de les assignatures de Matemàtiques 
i la seva Didàctica dels Estudis de Mestre.

Fruita i matemàtiques: heu parat atenció en 
ls formes geomètriques que podeu trobar en 
una mandarina? Heu provat mai de fer 
operacions aritmètiques amb els seus monjos? 
Ull matemàtic! 

El món que ens envolta es pot mirar des de 
molts punts de vista, el matemàtic també. Per 
poder-ho comprovar, l'exposició es va poder 
veure del 10 al 24 de novembre a la plantes 
1a i 5a de la FEP.  




