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Activitats realitzades o a les que hem participat:
-

-

-

-

-

5 de febrer
o Participació a l’Escola d’Hivern organitzada per l’EAEA i la Universitat de
Würzburg, Alemanya, sobre: “Estudis Comparatius en Educació d’Adults i
Aprenentatge Permanent”
6 de febrer:
o Participació a la Jornada “Espai de debat, creació i reflexió” organitzada pel
Departament d’Educació.

7 de març
o Participació al 3r. Diàleg Transfronterer que es va portar a terme a Figueres:
“Com funciona la democràcia europea?”
9 de març
o Participació a la Jornada “L’aprenentatge en xarxa: de la interacció als
impactes” organitzada pel Departament d’Educació a l’Espai Bital de
l’Hospitalet de Llobregat.
26 de març
o Participació a la Jornada de reflexió a Mataró: “Nous horitzons per a
l’educació de les persones adultes”
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-

9 d’abril
o Col·laboració a l’organització de la Conferència d’Europe Direct Girona:
“UE: Desmentint tòpics”. Centre Cívic Ter, Girona

-

Continuem amb els cursos de català per a persones nouvingudes a Celrà, Sarrià de
Ter i Sant Julià de Ramis-Medinyà.

-

Els mesos de març, abril i maig tenim 3 estudiants de la Universitat de Braga fent
pràctiques de massatges i fisioteràpia, gràcies al programa Erasmus+. Les
pràctiques les estan portant a terme a l’Hotel Font Vella de Sant Hilari Sacalm, al
Balneari Prats de Caldes de Malavella i a Fisio Blanes.

-

Hem col·laborat amb la traducció al castellà i al català de la nova versió del
Manifesto “Manifest per a l'aprenentatge d'adults al segle XXI: el poder i l'alegria
d’aprendre” publicat per l’EAEA. Gràcies a José Lara per fer la traducció al castellà i
a la Caterina Casanovas per la versió al català.

Esdeveniments propers:
-

9 de maig: Celebració del dia d’Europa, organitzat conjuntament amb els Amics de
la UNESCO de Girona, l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Delegació
de la Generalitat de Catalunya a Girona.
o A 2/4 de 10 del matí pujarem fins a “La Llinda d’Europa” amb socis de la
NWG que són els padrins de l’escultura, dins el programa de UNESCOGI
“Apadrinem escultures”
o A les 7 de la tarda, al Saló de Descans de l’Ajuntament de Girona hi haurà
l’acte Institucional a on es presentarà la proposta d’inclusió de la Sardana en
la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de
UNESCO.
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-

Del 5 al 7 de juny: Conferència anual de l’EBSN a Tallin (Estònia):

-

19 de juny, a les 7 h. tarda, Conferència organitzada pels Amics del Museu d’Art de
Girona: “Aprendre i gaudir. Els museus com espais d’aprenentatge” a càrrec de
Rosa M. Falgàs (Presidenta d’ACEFIR)

-

26 i 27 de juny: Conferència anual de l’EAEA a Copenhaguen (Dinamarca):
Lliurament dels Premis Grundtvig i celebració de la Conferència anual:
“Competències bàsiques i participació”

-

30 de juny: El CFA Jordi de Sant Jordi, de La Vall d’Uixó, Comarca de la Plana
Baixa (Castelló de la Plana), organitza una Jornada pel professorat de formació
d’adults que tractarà de la diversitat i la inclusió: “La diversitat a Europa i dins la
Formació d’Adults”. Ens han convidat a impartir una sessió que hem acceptat ja que
és uns dels objectius d’ACEFIR.
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