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PROGRAMA 

Divendres 17 d’abril de 2015
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

16.00 h Inauguració de les Jornades a càrrec de Jaume Sobrequés 
i Callicó, director del Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya i president de la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics; Carme Ruiz, directora de l’Institut de Ciències 
de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i 
Josefi na Cambra, degana del Col·legi Ofi cial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofi a i Lletres i en Ciències de Catalunya. 

Conferència inaugural

Ideologia als manuals d’història
Antoni Segura, catedràtic d’història contemporània de la 
Universitat de Barcelona

17.00 h Pausa

17.15 h Tallers simultanis 

La guerra civil espanyola en els llibres de text. Bases per 
al debat 
José Miguel Hernández, professor de ciències socials del 
Col·legi Pare Enric d’Ossó de l’Hospitalet de Llobregat

Aproximació a la història local a partir dels elements 
arquitectònics, urbanístics i artístics de la vila
Josep M. Esteve i Ramon Raventós, professors de 
l’Institut Escola Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d’Anoia

19.30 h Final de la sessió

Dissabte 18 d’abril de 2015
COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN 
FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA

9.30 h Conferència

Com s’explica la transició? 
Marta Rovira Martínez, professora associada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona

10.30 h Pausa

10.45 h Tallers simultanis

L’ús dels llibres de text en les classes de ciències socials 
de 4rt d’ESO. Estudi del franquisme
Elvira Fernández, professora de l’Institut Icària de 
Barcelona

Ruta de l’exili del 1939. Una experiència pedagògica més 
enllà dels manuals 
Kima Moret i Laura Paradell, professores de llengua i 
literatura catalanes del Lycée Français de Barcelona

12.45 h pausa

13.00 h Innovacions i descobertes dels catalans. Una proposta de 
cronologia breu en tots els camps, i arreu
Francesc Roca, professor titular de política econòmica de 
la Universitat de Barcelona

13.45 h Cloenda de les Jornades

ELS MANUALS D’HISTÒRIA 
DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Els manuals són una eina pràcticament consubstancial 
amb la docència reglada, sempre han estat un poderós 
auxiliar del professorat, tant en la formació teòrica 
com en l’aplicació docent de la pràctica. Usar-los amb 
efi ciència, triar-los amb rigor, avaluar-los en la seva 
dimensió pedagògica és una labor que el professorat 
habitualment desenvolupa de manera constant i amb 
uns resultats de qualitat pedagògica coneguts.

Refl exionar sobre aquesta eina en una dimensió 
ideològica i cultural, en l’aplicació docent que se’n 
fa a l’aula i en el conjunt de característiques que la 
confi guren, és l’objectiu d’aquestes terceres jornades 
que es desenvolupen en un format diferent de les 
anteriors. Ateses les difi cultats horàries del professorat, 
les jornades s’han convocat en un divendres tarda i en 
un dissabte matí. Es prioritzen les conferències, tres, 
i el diàleg professional en els tallers, quatre. Així el 
professorat pot compartir amb col·legues les seves 
preocupacions davant l’objectiu d’una millor docència.

Gràcies a la col·laboració d’entitats de caràcter acadèmic 
i professional s’ha confi gurat un programa que situï els 
manuals, des d’una perspectiva molt pràctica per l’aula, 
com un motiu de refl exió i de suport a la docència.

Aquestes Jornades d’Història, organitzades conjuntament 
per entitats vinculades a la història i a la docència, 
es convoquen amb la fi nalitat d’ajudar a la labor del 
professorat, tant de primària com de secundària, en els 
nous reptes que planteja la docència. Es pretén debatre 
conjuntament els aspectes que són essencials per a 
la formació d’una docència que aspiri a la qualitat i 
la pluralitat en la transmissió i l’adquisició de valors; 
que desenvolupi plenament els objectius fi xats —tant 
en l’educació primària com en la secundària— en els 
estudiants, ciutadans i professionals en formació, i que 
assoleixi les fi tes a les quals aspira l’ensenyament, per 
a una societat millor, més justa.

Josep M. Figueres
Coordinador  




