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VII Jornades de Secundària. Sistema educatiu
i model social (El perquè d’un sistema
educatiu i per a què)
Al llarg de les últimes dècades, s’ha esdevingut
un lloc comú l’aﬁrmació que el model tradicional
de sistema educatiu està en crisi i que cal
canviar-lo per tal d’adequar-lo a les necessitats i
requisits de la societat a la qual serveix. Des de
les més diverses instàncies sorgeixen veus
«expertes» que proclamen la innovació contra
l’immobilisme, la intel·ligència emocional contra
la cognitiva, les competències contra els
coneixements, la imaginació contra la memòria,
les noves tecnologies contra les velles, la utilitat
d’allò que s’ensenyi contra la inutilitat del que
s’ha ensenyat ﬁns ara…
D’altra banda sabem, però, que tot sistema
educatiu, alhora que perpetua uns determinats
coneixements i valors que són els propis de la
societat que l’ha constituït, també és una eina
de canvi. I de la mateixa manera que la resposta
a la pregunta ‘per què necessitem un sistema
educatiu?’ hauria de semblar òbvia, com a
mínim genèricament, si ens preguntem, en
canvi, per a què el volem, quina ﬁnalitat
transformadora perseguim, la resposta no és la
mateixa segons a quin model de societat
aspirem o vulguem consolidar. I en aquest
sentit, mai no és neutre.
Així, quan es parla d’adequar el sistema
educatiu a les necessitats i requisits reals de la
societat, també estem parlant de coadjuvar a la
consolidació d’un determinat model social. I això
és el que no s’acostuma a dir… En quina
mesura, doncs, un sistema educatiu està lligat a
un determinat model social?
Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps)
amb la col·laboració d'ACESC us proposem
aquestes jornades dirigides al professorat de
secundària. Us hi esperem!
Tindran lloc a la sala d'actes de l'Il.lustre. Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya els dies 23 i 24
de novembre de 2018. El divendres, de 16h. a 21:30h, i el dissabte de 10:00h a 14:30h.
Aquestes jornades s'inscriuen en el marc del Pla de Formació Permanent del Professorat, estan
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homologades pel Departament d'Ensenyament i computen com a curs de 15h.

Programa
Divendres, 23 de novembre
16:00h. Lliurament de documentació
16:15h. Presentació de les Jornades:
Joseﬁna Cambra. Degana de
l'Il·lustre Col·legi de Doctors i
Llicenciats de Catalunya.
David Rabadà. Director del curs.
16:30h. Conferència: “Algunos mitos
educativos del presente”
Gregorio Luri
Catedràtic d’Institut, pedagog i escriptor.
18:15h. Descans
18:30h. Conferència:“Escuela o
barbarie”
Carlos Fernández Liria
Universidad Complutense de Madrid.
20:15h. Col·loqui

Dissabte, 24 de novembre
10:00h. Conferència: “Educar en la
sospecha”
Manuel Cruz
Universitat de Barcelona. Diputat i
Portaveu d’Educació al Congrés del Grup
Socialista (PSOE).
11:30h. Descans.
12:00h. Debat-Taula rodona
Participants:
Gregorio Luri
Carlos Fernández Liria
Manuel Cruz
Xavier Massó
Moderador: David Rabadà.
13:30h. Cloenda

Matriculacions
Del 8 d'octubre ﬁns al 21 de novembre de 2017 a http://secundaria.info/cursos.php
No aﬁliats: 40€.
Aﬁliats: 20€.
Si sou aﬁliat/da d'ACESC podeu demanar un bonus descompte de 20€ aquí

Vídeo resum

From:
https://secundaria.info/docu/ - Sindicat Professors de Secundària
(aspepc·sps)
Permanent link:
https://secundaria.info/docu/formacio:jornades:1819
Last update: 18/12/2018 09:29
https://secundaria.info/docu/

Printed on 20/06/2019 03:16

