
Gran part dels problemes a l’aula es deuen a 
una manca de respecte envers els docents. 
Durant molt de temps, la paraula disciplina ha 
estat un concepte gairebé prohibit, igual que 
el d'autoritat. Això no obstant, en els darrers 
anys s’ha parlat d’investir els docents amb el 
principi d’autoritat sota un nou marc legal.  

Però, cal que sigui la llei la que ratifiqui 
aquesta necessitat dins l’escola per tal de 
garantir la convivència? O bé, l’autoritat ha de 
ser quelcom que cada docent es treballi i es 
guanyi amb els seus alumnes?  

Durant aquestes II JORNADES DE 
SECUNDÀRIA es debatrà aquest assumpte a 
través d’un seguit de conferències. Experts de 
vàlua reconeguda exposaran la seva visió 
d'aquest tema des de diferents perspectives. 
Després de cada conferència s’obrirà una 
taula rodona per poder opinar, preguntar i 
rebre respostes. Dels resultats i conclusions 
d’aquestes II JORNADES DE SECUNDÀRIA, 
es farà un comunicat que s'enviarà als mitjans 
de comunicació, a Presidència, al 
Departament d'Ensenyament i als partits 
polítics. 

ASPEPC·SPS -amb la col·laboració d'ACESC 
(Associació de Catedràtics) i de la Federació 
SPES- us proposem aquestes jornades, 
dirigides al professorat de secundària. Us hi 
esperem! 

 

 

ASPEPC·SPS 

Sindicat de Professors de Secundària 
 

c/ Pelai, 12, 4-F; 08001 Barcelona 

Tel-fax: 93-3170237 

http://secundaria.info  

 

 

II JORNADES DE SECUNDÀRIA 

«AUTORITAT I DISCIPLINA 

A L'AULA»  
 

 
 

Barcelona, 29 i 30 DE NOVEMBRE DE 2013 

Sala d'actes del Col·legi de Doctors i Llicenciats, 

Rbla. Catalunya, 8, 08007 Barcelona  

ORGANITZA: ASPEPC·SPS 

HI COL·LABOREN: ACESC, SPES 

 

          

http://secundaria.info/


 

II JORNADES DE SECUNDÀRIA 

"AUTORITAT I DISCIPLINA A L'AULA" 

Aquestes jornades s'inscriuen en el marc del 
Pla de Formació Permanent del Departament 
d'Ensenyament  i computen com a curs de 
15h. 

Estan dirigides a tot el professorat de 
secundària. 

Tindran lloc a la sala d'actes de l'Il.lustre. 
Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, 
Rbla. Catalunya, 8, 08001 Barcelona. 

Es realitzaran els dies 29 i 30 de novembre de 
2013, i l'horari serà divendres de 16h a 21.30h 
i dissabte de 10h a 14.30h. 

INSCRIPCIÓ 

Al web d'ASPEPC·SPS: 

http://secundaria.info/cursos.php 

Nombre limitat de places: 100 

Preu:  
Afiliats a ASPEPC·SPS, ACESC i SPES ...15€ 

No afiliats...................................................30€ 

 
 
 
 
 

PROGRAMA 

Divendres, 29 de novembre: 

16:00h. LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ 

16:15-16:30h: PRESENTACIÓ DE LES 

JORNADES 

JOSEFINA CAMBRA 

Degana de l'Il·lustre Col·legi de Doctors i 
Llicenciats de Catalunya 

 
XAVIER MASSÓ 

Secretari General d'ASPEPC·SPS 
 

16:30-18:15h: CONFERÈNCIA 

JAVIER VALLE 
Dr. Ciències de l'Educació i professor de la UAM 

"Sociedad y profesión docente: La 
autoridad del profesor a debate en la 
perspectiva internacional" 

 
18:15-20:00h: CONFERÈNCIA 

 

IGNASI FERNÁNDEZ  
Catedràtic d'institut i advocat 

"El professor com a autoritat pública" 
 

20:00-21:00h: DEBAT/TAULA RODONA 

Participants: Javier Valle, Ignasi Fernández, 

Felipe de Vicente, David Rabadà, Josefina 

Tudó. 

 

Dissabte, 30 de novembre: 

 

10:00-11:30h: CONFERÈNCIA 

 

JOSEP PLAYÀ 

Escriptor i periodista (La Vanguardia) 

"El professorat vist des dels mitjans de 
comunicació" 

 

 

11:30h- 13h: CONFERÈNCIA 

ADOLF TOBEÑA 

Catedràtic de Psiquiatria i Psicologia mèdica 
de la UAB 

"Càstig, cooperació i civilitat" 

 

13:00-14:30h: DEBAT/ TAULA RODONA 

Participants: Adolf Tobeña, Josep 

Playà, Neus Mercader, Robert Veciana, 

Xavier Massó.  

14:30h: CONCLUSIONS I CLOENDA 

14:40h: DINAR 

http://secundaria.info/php

