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Activitats realitzades o a les que hem participat:

-

Hem col·laborat en 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. Podeu trobar-los a la web de l’EAEA i
d’ACEFIR.

-

24 de maig:
o Vàrem assistir a la presentació del
curs oral de català, Ep! Escolta i
Parla del Departament de Cultura,
Direcció
General
de
Política
lingüística. Una eina molt interessant
i necessària.

-

30 de maig:
o El CFA Jordi de Sant Jordi, de
La Vall d’Uixó, Comarca de la Plana Baixa
(Castelló de la Plana), va organitzar una
Jornada pel professorat de formació d’adults
que va tractar de la diversitat i la inclusió: “La
diversitat a Europa i dins la Formació
d’Adults”. ACEFIR hi ha participat impartint la
sessió sobre l’Educació d’Adults a nivell
europeu i internacional.
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-

Del 5 al 7 de juny:
o Vàrem participar a la Conferència anual de l’EBSN a Tallin (Estònia):
“Fer-ho possible: de la política a la implementació”

-

19 de juny, a les 7 h. tarda,
o 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)

-

24/25 de juny:
o Hem participat a la Jornada que ha organitzat SEPIE a Múrcia.
Una trobada clau per a la gestió de les mobilitats Erasmus+
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-

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

-

2 de juliol:
o L’Associació TACA i el Conca varen
organitzar una “conversa” sobre
“L’Educació no formal artística”

Ha estat una activitat molt important atès la
importància que actualment s’està donant a
l’aprenentatge informal dels adults.

-

De l’1 al 5 de juliol:
o Reunió de socis del projecte ORALPHA
a Lodz (Polònia). Dins el marc del
projecte europeu Erasmus+ K2
d’Educació d’Adults, hem participat, com
a socis del projecte, a la trobada a Lodz
(Polònia). Han estat uns dies intensos en
els que hem combinat l’intercanvi
d’informació i presentació de materials
per alfabetitzar de forma oral a les
persones nouvingudes als nostres
respectius països: Polònia, Itàlia, Alemanya i Catalunya-Espanya.
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-

Propers esdeveniments
o Dia 13 de setembre celebrarem el Dia de l’Aprenent.
Us recordem que us esperem el dia 13 de setembre a Girona per celebrar
conjuntament “El Dia de l’Aprenent”.
Aquest any tindrem el Secretari General de l’Associació Sueca d’Educació d’Adults
que ens parlarà dels Cercles d’Estudi i de l’Educació d’Adults a Suècia.
També tindrem la presentació de diferents models de gestió de la Formació d’Adults,
des de l’àmbit formal, no formal i informal. Des del model d’un Centre del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’un Centre Municipal,
d’una Cooperativa, d’una associació,....
Properament rebreu informació detallada en un blog nou, que, com l’any passat, us
hi podreu inscriure.
La participació és gratuïta.

RESERVEU LA DATA:
13 de setembre a Girona
Casa de Cultura
Està obert a tothom i d’arreu. L’any passat vàrem comptar amb participants de les
comarques de Girona, Barcelona, d’Andorra i la Catalunya Nord.
Aquest any ja sabem que també ens acompanyaran representants del CFA de la Vall
d’Uixò (Castelló de la Plana) i esperem alguna sorpresa més.
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