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Jornada cultural a la fep

diferents activitats que poguessin interessar
a les diferents carreres.

Què millor que tenir una festa pròpia, centrada
en la nostra facultat? Què millor que agrupar
tots els estudiants buscant uns punts en comú
que ens uneixin a tots? Si vols anar ben servit,
fes-te tu mateix el llit…EDUKULTURA'T a la FEP!

Després de recollir diverses propostes de les
classes, es va decidir realitzar una fira de
diverses paradetes (llibres, coques i beguda,
bijuteria, massatges, moneders, roba...)
juntament amb un espai artístic on tingués
cabuda tot tipus d'actuacions ( Cul Inquiet,
cançons, ball irlandès...).

El passat 26 d'abril es va dur a terme la II
Jornada Cultural de la nostra facultat, que tal
i com remarca l'eslògan, es volia subratllar
que aquesta festa havia estat organitzada
pels/les estudiants de la FEP. Mesos abans, els
delegats/des dels diferents cursos de magisteri,
educació social i psicologia, vam començar a
quedar els dimecres a la tarda per trobar un
eix central en aquestes jornades i organitzar

El plat fort però, d'aquestes jornades, era una
taula rodona d'experiències educatives
alternatives. Sota aquest marc tan ampli, es
varen exposar diferents propostes educatives:
l'escola El Fanalet (pedagogia Waldorf), l'escola
de Lliurona, la xarxa de pedagogia llibertària,
Artcrea i UPA (Universitat Popular Alternativa).

ESTUDIANTS
Creiem que aquesta Jornada Cultural ha tingut
una bona acceptació per part dels/les
estudiants de la Facultat, tot i que es podrien
buscar millores de cara a l'any vinent per tal
d'incentivar i/o motivar la gent pels aspectes
més “culturals” d'aquesta festa. És necessari
que propostes com aquestes sorgeixin per
part nostra, per fer notar la nostra veu i veure
que no som subjectes passius. Formem part
de la universitat i volem que ens tinguin en
compte, com ha estat en aquest cas. Finalment,
volem agrair a totes aquelles persones que a
la seva manera, han fet possible aquest nou
plantejament de la Jornada Cultural. Gràcies
per posar-hi cadascú el seu granet de sorra!
Els delegats de la FEP
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