
Contingut arxivador 3: «materials 40 anys d'història de l'educació de persones adultes a Girona: mat. didàctics i formació»

nº material localització

1 Historia de la familia Fernández García. Unitat 1. SEPT-Girona / Neolectors Font de la Pólvora arx3

2 Estadística /Apunts manuscrits d'una lliçó impartida per Carles Barceló als alumnes de Graduat Escolar de l'Escola d'adults Salt arx3

3 Fet a taller /Materials del “Taller de creació literària” curs 87-88, Escola d'adults de Salt arx3

4 ¿Qué es la escuela de adultos?. SEPT-Girona / Neolectors arx3

5  Algunas cosas de Ecologia. SEPT / Educació de base arx3

6 Materiales para Educación Permanente de los Trabajadores. Tema: Paro. SEPT arx3

7 La mujer trabajadora. SEPT / Educació de base arx3

8 Seminari sobre sindicalisme. FETE-UGT Girona. 17-12-82 / Treballadores de l'ensenyament arx3

9 Espacio y sociedad/Hª de la propietat. SEPT / Educació de base arx3

10 Emigración. SEPT / Neolectors arx3

11 Textos diversos / Lectura comprensiva Educació de Base arx3

12 Foto-análisis / Codi+interrogants Neolectors (Pedadogia de la pregunta) arx3

13 Matemàtiques Graduat escolar-Educació de base / Problematització de la realitat de l'Escola d'adults de Salt i generació de praxis arx3

14 Ciències Socials Graduat escolar-Educació de base / Coneixement de l'estructura del departament d'Ensenyament-Escola d'adults de Salt arx3

15 Participació de joves dins l'acció comunitària “la letra participando entra” al barri de la Mina, Sant Adrià. 1982-83 arx3

16 1er Cicle de Vídeocinema Social. Escola d'adults de Salt. Octubre-desembre 1986 arx3

17 Experiencia en alfabetización de adultos, en cuatro barrios: San Cosme, El Carmelo, La Mina y San Roque arx3

18 Experimentación común de códigos de alfabetización en San Cosme, El Carmelo, La Mina y San Roque durante el curso 1977-78. SEPT arx3

19 Pla de treball-C. Socials / esquema - Projecte d'escola catalana a l'EPA a l'àrea de Girona arx3

20 Pla local d'acollida i formació de Salt – Esquemes presentació arx3

21 Integració dels continguts “oficials” en l'educació alliberadora partint de temes desafiants arx3

22 Fichas de Paulo Freire / Material utilitzat als cursos de l'ICE-Girona i Barcelona arx3

23 Taula comparativa de les metodologies Educación liberadora Paulo Freire, Pedagogia del lenguaje total de Francisco Gutierrez i 150 Hore-Itàlia arx3

24 Conveni 140 de la OIT, sobre llicència pagada d'estudis arx3



25 Proposta: Guia per a la confecció d'un programa pedagògic didàctic de l'alfabetització i post-alfabetització / Joan Colomer. SEPT. 1984 arx3

26 Una experiencia de pedagogia liberadora. Francesc García de Haro. Cuadernos de Pedagogia, nº 40. abril de 1978 arx3

27 Quelcom sobre alfabetització a “La Mina”. Francesc García de Haro. Perspectiva Escolar, nº ??, abril de 1977 arx3

28 Projecte d'escola catalana a l'EPA. Girona 82-83. Guió per a la posta en comú del seguiment i crítica dels mòduls de 2ª etapa arx3

29 Esquema de planificació de les etapes d'un cercle de cultura arx3

30 Programa dels primers “cursillos de técnicas para la educació de los adultos”-Freire, ICE de la UAB 1977-78 arx3

31 Esquema sobre dinámica de grupos. arx3

32 Pruebas de adultos (equivalentes al CEP) MEC (amb preguntes de Religió i FEN). 1975 arx3

33 Seminari sobre “Educació Bàsica d'Adults” (conclusions provisionals). Delegació a Girona del SEPT. Octubre-juny de 1982 arx3

34 “Cap on va l'Escola d'adults”. Guió d'anàlisi crítica de la realitat de les escoles d'adults gironines 1977-1980 arx3

35 Programa del Seminari sobre metodologia i materials utilitzats a l'alfabetització i Educació Bàsica d'Adults. SEPT-Gorona, març 1982 arx3

36 Propuesta de intercambio de experiencias, que en materia de Alfabetización y Educación Básica de Adultos, se pretende llevar a cabo entre 
equipos de maestros de Girona, Barcelona, Tarragona y Valencia durante el curso 1981-82. SEPT-Girona

arx3

37 Programa del cursillo de iniciación para profesores de EPA (P. Freire-F. Gutiérrez-150 Hore) arx3

38 Boletín nº 2 del SEPT-Barcelona, 28 de febrer de 1979 arx3

39 Full informatiu SEPT-Girona arx3

40 Recull amb díptics informatius i portades de materials arx3

41 Codis d'alfabetització SEPT-Barcelona arx3

42 Materials del Taller «Metodologies participatives per a persones nouvingudes: altres enfocaments, altres pràctiques». 15-17 febrer 2005 arx3

43 Metodologías de alfabetización. Sebas Parra. IPF-US, febrer 2010 arx3

44 Alfabetización para todos: una visión renovada. UNESCO, juny 2000 arx3

45 Seminari sobre la formació de persones adultes immigrades. Pla de formació de Salt, Fem un Salt solidari. FEP-UdG, 2004 arx3

46 Primers codis utilitzats en els grups de dones de l’escola Samba Kubally de Sta. Coloma de Farners Arx 3


