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Vaig arribar a Barcelona per primera vegada per assistir a l'Escola d'Estiu de
l'any 1974 com a membre de la delegació del Movimento di Cooperazione
Educativa (MCE), la secció italiana d'un moviment molt més ampli i
internacional, el Moviment Freinet. Encara hi governava el general Franco i la
meva impressió i la dels meus amics i companys de l'MCE va ser que
l'ambient educatiu (i no sols aquest) de la ciutat emanava una força
extraordinària barrejada amb una candent situació dramàtica. (Fiorenzo Alfieri)
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Montse Camps Mundó

Va començar a fer de mestra l'any 1961, quan tot just tenia 16 anys, en una
escola catalana, Costa i Llobera. El 1968 inicià l'aventura de Lavínia.
Posteriorment va viure noves aventures lligades al món de l'Ensenyament:
classes de Didàctica per a mestres, participació al primer programa infantil de
televisió en català, Terra d'escudella, participació en la creació de la revista
Cuadernos de Pedagogía, participació en la reforma de Llars Mundet,
coordinació
Mestra.
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di Cooperazione Educativa,
MCE (Itàlia) iPedagogia Institucional (França). Assessora pedagògica d'unes
quantes editorials: Laia, Avance Editorial, Ediciones Milan i Departament de
Publicacions de Rosa Sensat. Impulsora i membre del consell de redacció de
la revista Reforma de la Escuela. Autora de publicacions sobre temes de
didàctica i organització escolar, sempre amb l'argument d'una escola per a
tots els nens i la igualtat d'oportunitats.
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