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Nous contextos i pràctiques 
en l’educació permanent

Dones i homes en el quotidià educatiu

25, 26, 27 i 28 de novembre; de 9 a 14:00 hores
     

CPFPA Francesc Bosch i Morata. Sant Agustí 7. Xàtiva

Les iniciatives edu-
catives, socials, cul-

turals, cooperadores... 
necessiten d’una praxi i 

un pensament de llibertat. 
La bondat d’aquestes aportacions 

des de l’educació popular i emancipado-
ra verifi ca que, en aquests moments, serien unes eines 
bàsiques per implementar accions de potenciació de la 
ciutadania i de la llibertat, de la participació i de la de-
mocràcia real... que ajuden a millorar la societat actual, 
ja siga en el medi rural o en l’urbà. D’ací sorgeix el desig 
i l’interés de repensar, reorganitzar i refer unes visions 
actuals de les praxis de llibertat. És a dir, l’anàlisi, la sis-
tematització, la posada en comú i la difusió d’experièn-
cies pràctiques intel·lectuals que tenen com a horitzó les 
relacions entre educació i democràcia, entre cooperació 
i llibertat. De manera especial en un context sociopo-
lític essencialment efi cientista, que descura i oblida la 
dimensió alliberadora de la pràctica educativa, tant en 
l’àmbit acadèmic com en el sociocultural.

info@institutpaulofreire.org
formacio-ensenyament@pv.ccoo.es

És imprescindible que les persones que treballen en 
administracions públiques adjunten una còpia d’una 
nòmina de 2014 i una altra del seu DNI.

INAP



Nous contextos i pràctiques en l’educació permanent
Dones i homes en el quotidià educatiu

INSCRIPCIONS:
fi ns el dia 21 de novembre

Federació d’Ensenyament de CC.OO. País Valencià: formacio-ensenyament@pv.ccoo.es
Institut Paulo Freire d’Espanya: info@institutpaulofreire.org 

Continguts: 
1.- Nous contextos i pràctiques en 

l’educació permanent. 
2.- Dones i homes en el quotidià 2.- Dones i homes en el quotidià 

educatiu.
3.- La pedagogia del testimoni i l’acció 3.- La pedagogia del testimoni i l’acció 

educativa. 
4.- La dimensió política de les accions 4.- La dimensió política de les accions 

educatives. 
5.- Entre la construcció de les 5.- Entre la construcció de les 

pràctiques i la sistematització 
experiencial: l’acció-investigació-
acció en la vida de les aules i als 
processos de educació crítica, crísica 
i cre-activa. 

6.- La funció de les persones 6.- La funció de les persones 
educadores en l’educació permanent 
i la promoció d’una ciutadania 
radical i activa. 

Professorat:
Anna Maria Piussi, 
professora de la Universitat 
de Verona, Itàliade Verona, Itàlia.

Consol Aguilar Ródenas, 
professora de la Universitat 
Jaume I de Castelló. 

pep aparicio guadas,
professor de FPA de la 
Diputació de València.

Coordinen, dinamitzen
 i relaten:
Iolanda Corella 
Llopis i Marina 
Aparicio Barberán

Lloc:Lloc:
CPFPA Francesc Bosch i Morata. CPFPA Francesc Bosch i Morata. 
Sant Agustí 7. XàtivaSant Agustí 7. Xàtiva

Dies:
25, 26, 27 i 28 de novembre; 
de 9 a 14,00 hores

NOTA:
És imprescindible que les persones que treballen en les administracions públiques adjunten, junt a la fi txa,una còpia 
d’una nòmina del 2014 i una altra del DNI. 


