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Activitats realitzades o que hem participat:
-

13/09/2019

Un any més hem celebrat “El Dia de l’Aprenent, aquest
any dedicat a “l’aprendre pel gust d’aprendre – Els
Cercles d’Estudi”. Vàrem conèixer què són i com
funcionen els Cercles d’Estudi a Suècia i vàrem donar a
conèixer els que s’organitzem des d’ACEFIR. La
companya d’Holanda ens va explicar com organitzen
l’Adult Learners Week, tot esperant que el nostre “Dia de
l’Aprenent” es converteixi en setmana. A la tarda un
debat sobre els diferents espais d’aprenentatge.
Aquest any hem comptat amb participants de les
comarques de Girona, Barcelona, de la Catalunya Nord,
del Regne Unit i vàrem rebre el suport del CFA Jordi de Sant Jordi de la Vall d’Uixò
(Castelló de la Plana).
Podeu tenir tota la informació i fotografies al blog
https://diadelaprenentgirona19.blogspot.com/
Com cada any varen posar punt i final a la Jornada els companys i companyes de la
Coral ÀKAN, que com sempre ens varen emocionar. Gràcies! I la Fundació DRISSA
ens va servir l’esmorzar i dinar excel·lents!

Gràcies a tots els participants i ponents i de manera especial a tot l’equip de la Casa
de Cultura de Girona i a l’Ajuntament de Girona.
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-

19/09/2019

https://halloffame.outreach.ou.edu/ i

El Dia de l’Aniversari del naixement de
Paulo Freire, va tenir lloc a Belgrad el
reconeixement a persones que han
treballat a nivell internacional, dins
l’àmbit de l’Educació d’Adults, per
l’International Adult and Continuing
Education Hall of Fame de la Universitat
d’Oklahoma. Entre les persones que han
rebut aquest reconeixement hi ha Rosa
M. Falgàs, Presidenta d’ACEFIR.
http://hofe.andragogy.net/

Aquesta celebració va coincidir amb la Conferència Triennal de la Xarxa ESREA que
promou i difon la recerca teòrica i empírica sobre l'educació d'adults i l'aprenentatge
d'adults a Europa a través de xarxes de recerca, conferències i publicacions.
https://www.esrea.org/ i la celebració del 40è aniversari del Departament
d’Andragogia de la Universitat de Belgrad.
-

Del 23 al 27 de setembre
La nostra companya Laura va participar a un
curs de formació a Brussel·les, organitzat per
l’EAEA.
Destinat a joves que treballen en
l’aprenentatge d’adults per intercanviar les
diferents polítiques i pràctiques a tot Europa i
per conèixer les accions de la UE en matèria
d’educació d’adults, entre d’altres.

-

27 i 28 de setembre
I Congreso Internacional EDUCACIÓN CRÍTICA E INCLUSIVA
Educación Crítica: hacia una práctica inclusiva y comprometida socialmente .
Va tenir lloc a León i dues companyes col•laboradores d’ACEFIR hi han
participat.
https://educacioncriticaeinclusiva.wordpress.com/
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-

02/10/2019
Hem iniciat els Cercles d’Estudi d’informàtica, anglès i català

-

08/10/2019
Hem iniciat les classes de català per a persones nouvingudes analfabetes a
Celrà i Sarrià de Ter-Sant Julià de Ramis.

-

Del 19 al 22 d’octubre
Per quart any consecutiu s’ha celebrat, en aquesta ocasió a Hèlsinki,
l’European Vocational Skills Week.
Un punt de trobada que reuneix persones d’arreu
d’Europa i altres continents, per intercanviar i
debatre el futur de l’educació i la formació
professional, sobretot per a joves.
Podeu trobar tota la informació a la web:
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_en

-

25/10/2019
II Sessió formativa –informativa, coorganitzada per ACEFIR i la Fundació Fita.
Aquestes sessions van dirigides a les
persones sòcies i col·laboradores d’ACEFIR
per tenir tota la informació detallada del
programa i anar coordinats cap a un objectiu
comú: fer de pont perquè les persones puguin
passar del desconeixement al saber i ajudar a
aprendre allò que una persona desitja i
ensenyar allò que sap.

-

Continuem treballant en el projecte ORALPHA que coordina l’Associació
PROBENS i amb socis a Alemanya, Polònia i Itàlia,
dins el programa Erasmus+ K2.
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