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LA SOCIETAT, EN TRANSICIÓ. 
LA SEGONA RENOVACIÓ DE L’ESCOLA 

Som hereus d’una escola imbuïda dels principis de la Il·lustració que maldava per 
estendre l’educació al conjunt dels ciutadans tot avançant en la igualtat. Som hereus 
d’un moviment de renovació pedagògica sorgit a començaments del segle XX que 
cercava defugir el model arcaic d’escola uniforme i rutinària. L’activitat pràctica i 

mental de l’alumne, un ambient fonamentat en la cooperació o el currículum escolar 
vital havien esdevingut arreu alguns dels molts cavalls de batalla de la renovació 
pedagògica, des de l’Escola Nova o Activa europea a la Progressive School nord-

americana. Però quan aquesta modernitat pedagògica sembla generalitzar-se 
acadèmicament, la postmodernitat líquida amplificada pels mitjans de comunicació de 
masses i la societat de consum fa acte de presència. Els principis de la Il·lustració 

aparentment esfondrats, les necessitats escolars i els discursos pedagògics 
completament capgirats per la condició postmoderna. En aquest context, quina segona 
renovació pedagògica s’ha d’impulsar per fer front als nous temps? Quin paper juguen 

les noves tecnologies en aquest escenari? Com s’ha d’adaptar o respondre l’escola a les 
necessitats dels infants i joves d’avui en dia? Aquest són els temes del Seminari de 
Tardor d’enguany 2007. 

Per facilitar i enriquir el decurs del Seminari, us anticipem documentació relativa 

a les ponències: 

• Televisió i educació: un binomi compatible? (Núria Llorach). A la sessió es 
lliuraran dos quaderns impresos (enllaços A i B). Així mateix, en l’enllaç C podeu 
consultar els vídeos del Forum del CAC que es projectaran a la sessió. 

a) « L’EDUCACIÓ EN LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL ». Quaderns del CAC, núm. 25, 2006. 
http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/hemeroteca/detall.jsp?NDg%3D&MQ%3D%3D&Jyc%3D&MTQ%3D 

b) « LA TELEVISIÓ, LA VIOLÈNCIA I LA XARXA ». Quaderns del CAC, núm. 2, 1998. 
http://www.audiovisualcat.net/publicacions/Q2.pdf 

c) « TELEVISIÓ I FAMÍLIA: ACTIVITATS PER AL DEBAT», Documents–vídeos Fòrum del CAC. 
 http://www.cac.cat/web/forum/documents/llistat.jsp 

• Repensar la institució escolar i les pràctiques pedagògiques a la 
Catalunya d’avui (Joan-Josep LLANSANA). A la sessió es lliurarà el text imprès 
de la ponència que ja us anticipem electrònicament. 

• Tendències actuals en els valors dels joves catalans (Lluís SÁEZ). Es 
lliurarà el llibre de Teodor MELLÉN i Lluís SÁEZ, Joves i valors. Què mou els nostres 
joves?, publicat per la Fundació Carulla i ESADE. Us anticipem electrònicament un 
resum de la ponència. 

• Pedagogia, política educativa i els reptes en l’educació (Joaquim NÚÑEZ). 
A la sessió es lliurarà el text imprès de la ponència. 


