
¿La dicotomia global/local –universal/particular- de
quina manera influeix en les polítiques i l’acció educativa?
No fa molts anys, entre els ensenyants compromesos
amb l’ofici i la societat existia un principi axiomàtic que
parlava de fer un ensenyament arrelat al medi. Alguns
dels moderns detractors d’aquest principi el qualifiquen
d’obsolet i absolutament oposat a les tendències de
mundialització o globalització que s’estan imposant en
tots els àmbits de l’activitat humana.

¿Com hem d’abordar tot això des de l’escola? ¿Té
sentit un sistema educatiu que parteix de la realitat
immediata quan el grans temes es discerneixen des de
concepcions molt més àmplies, més “macro”? Una edu-
cació arrelada al medi, d’acord, però com i per què?

Des de les polítiques educatives dissenyades per
experts i desenvolupades per les institucions fins als pro-
blemes que es plantegen a l’hora de seleccionar i pre-
sentar els continguts relacionats amb el medi del propi
alumnant, passant pel sentit que té una educació multi-
lingüe lligada al redreçament de la llengua territorial-
ment pròpia o la revitalització d’antics i eficients mèto-
des educatius, hem de plantejar-nos un nou model edu-
catiu que faça compatible, i fins necessari i atractiu, lligar
de manera harmònica el fets globals amb les pervivèn-
cies locals.

Diu un principi de l’ecologisme que cal pensar en glo-
bal i actuar en local. Potser educativament l’hem de tenir
ben en compte ateses les suposades contradiccions que
es plantegen.

¿Té sentit avui dia defensar una “Escola Valenciana
arrelada al medi en llengua i continguts” o cal parlar
d’una escola universalista que menysté tota actuació
educativa arreladora i identitària?

Els interrogants, com hom pot veure, donen sentit a
aquesta VII Setmana Universitat i Escola: un espai de tro-
bada i reflexió conjunta que mestres en exercici, futurs i
futures mestres, universitaris i universitàries hem bastit
a les comarques meridionals valencianes amb un ferm
propòsit, mirar-nos els reptes educatius com a estímuls
formatius i professionals i mai no com a obstacles des-
encoratjadors en aquesta apassionant tasca d’ensenyar
i fer aprendre als altres.

IInnffoorrmmaacciióó::
Secretaria de la Facultat d’Educació
Tel. 965 90 37 08 • Fax 965 90 38 27
Ap. 99 03080 Alacant • A/e: jc.guerra@ua.es

MMaattrriiccuullaacciióó::
A través del formulari que apareix en la següent direcció:

hhttttpp::////wwwwww..uuaa..eess//vvaa//cceennttrrooss//eedduuccaacciioonn//iinnffoorrmmaacciioonn//iinnddeexx..hhttmmll

És imprescindible posar una direcció de correus elec-
trònic perquè tota la comunicació (envio de rebuts, indica-
cions, possibles modificacions, etc.) amb els alumnes es
farà per aquest medi o a través del Campus Virtual. 

PPrreeuu::

20 €
Inclou els drets d’assistència, materials i certificació.

TTeerrmmiinnii  ddee  mmaattrriiccuullaacciióó::
Fins al 23 de març de 2005.

CCeerrttiiffiiccaacciioonnss::
La Facultat d’Educació estendrà els corresponents cer-

tificats d’assistència i aprofitament.

RReevvaalliiddaacciioonnss::
L’assistència i l’aprofitament de la VII Setmana

Universitat i Escola revalida per 1,5 crèdits de lliure elecció.
Aquests crèdits són computables en els itineraris establits
en la Facultat d’Educació per a l’obtenció del Certificat de
Capacitació Docent i el Diploma de Mestre de Valencià.

AAvvaalluuaacciióó::
Els i les assistents a la Setmana Universitat i Escola que

vulguen rebre el certificat d’assistència hauran d’assistir a
un mínim de 4 sessions. Els i les que vulguen rebre a més el
certificat d’aprofitament i els 1,5 crèdits de lliure elecció,
hauran de confeccionar una memòria de la Setmana
Universitat i Escola que lliuraran al coordinador del curs,
professor Vicent Brotons, abans del 30 d’abril.

OOrrggaanniittzzaa::
Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant

CCooll··llaabboorreenn::
Departament de Filologia Catalana
Vicerectorat d’Extensió Universitària
Federació Escola Valenciana
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DDiilllluunnss,,  1111  dd’’aabbrriill

1188::0000--1188::3300  hh
Acte d’inauguració de la VII Setmana
Universitat i Escola

1188::3300--2211::0000  hh
Conferència inaugural a càrrec de
JJaauummee  MMaarrttíínneezz  BBoonnaafféé:: “Polítiques de
ciutadania i educació pública”. En aca-
bar, debat coordinat per la professora
Rosabel Roig, amb la participació del
conferenciant.

DDiimmaarrttss,,  1122  dd’’aabbrriill  

1188::0000--2211::0000  hh
Conferència a càrrec de VViicceenntt  LLuunnaa i
SSuussaannnnaa  FFrraannccééss::  “Arrelament al medi
i identitat”. En acabar, debat coordinat
pel professor Rafael Sebastià, amb la
participació dels conferenciants.

DDiimmeeccrreess,,  1133  dd’’aabbrriill

1188::0000--2211::0000  hh
Conferència a càrrec de MMiiqquueell  ÀÀnnggeell
PPrraaddiillllaa:: “¿Un model de llengua
col·loquial a l’ensenyament per a una
llengua domèstica?”. En acabar, debat
coordinat pel professor Carles
Segura, amb la participació del confe-
renciant.

DDiijjoouuss,,  1144  dd’’aabbrriill

1188::0000--2211::0000  hh
Conferència a càrrec de FFeerrrraann
ZZuurrrriiaaggaa:: “Què farem amb Freinet
avui?”. En acabar, debat coordinat per
la professora M. Antònia Cano, amb la
participació del conferenciant.

DDiivveennddrreess,,  1155  dd’’aabbrriill

1188::0000--2211::0000  hh
Conferència a càrrec de DDiieeggoo  GGóómmeezz
i VViicceenntt  MMoorreennoo::  “Escola Valenciana:
nouvinguts i valencià”. En acabar, debat
coordinat pel professor Antoni Giner,
amb la participació del conferenciant.


