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ALTRES APORTACIONS

Mestres del segle XXI

Discurs d’agraïment

Aquest llibre és la història d'un engrescament col·lectiu, la crònica
d'un entestament per situar els Estudis de Mestre en el pla que els
correspon per història (a hores d'ara, desapareguts els estudis
eclesiàstics, els de mestre són els estudis superiors que fa més anys
que es poden fer a Girona),
per nombre d'estudiants
són els estudis universitaris
de la UdG que cada curs
acullen un nombre més
gran de nous ingressos),
per inserció en el medi
social (cada any, més de
200 estudiants acudeixen
setmanalment a escoles
d'educació infantil i
primària de les comarques
de Girona per fer les seves
pràctiques i més de 40
professors i professores de
la Facultat d'Educació i
Psicologia en fan el
seguiment) i per rellevància
estratègica, en la mesura
que els professionals que
s'hi graduïn acompanyaran
i orientaran el creixement de les generacions joves. La universitat viu
uns moments de transformació i de canvi immersa de ple en el nou
Espai Europeu d'Educació Superior en què totes... [llegir més]

Agradecimiento y respuesta al premio Gonzalo Sánchez
Vázquez

Joan de la Creu Godoy, professor del Departament de Didàctiques Específiques

M. Antònia Canals, professora emèrita de la Universitat de Girona

Granada 07-07-07
¿Alguien se ha fijado en los números de la fecha de hoy?
¿Alguien sabía que uno de mis números preferidos es el 7?
¡Muchas gracias por este premio! ¿Qué decir? Todas las palabras se me
hacen cortas.... Ante todo, gracias a la Federación Española que lo ha
decidido, a mi pequeña Federación Catalana, que lo pidió, y a todas y
todos vosotros, que estáis aquí acompañándome a recibirlo.
Me hace una especial ilusión
este premio, que es siempre
una memoria reconocida de
nuestro común amigo y
maestro Gonzalo, a quien
tuve la suerte de conocer, ya
de antes de la creación de
nuestra FEEMCAT, y luego
mucho más con ocasión de
assistents a l’acte aplaudeixen la M. Antònia. (Imatge
nuestro ingreso en la Els
escollida per M. Antònia Canals)
Federación Española. Es a él
a quien con este acto recordamos y rendimos homenaje de una manera
especial. La verdad es que estoy, desde luego emocionada, y muy contenta
¿Por qué estoy tan contenta? Probablemente porque es el premio más
“profesional” que he recibido; quiero decir que me hace una especial
ilusión porque me llega de vosotros, de mi “gente de las matemáticas”.
Esta manera de nombrarnos, ya sabéis que quiere... [llegir més]
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