
	

	

	
	
	
SEMINARI DE PEDAGOGIA 
14 i 15 de març de 2018 
De 17:30 h a 21:00 h  
 
Lloc: Seu de l'Institut d'estudis Catalans. Carrer del Carme, 47. Barcelona 
	

EDUCACIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Entre l'escola i les pantalles 
 
	

	

 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
1a jornada 
Data: 14 de març de 2018 
De 17:30 h a 21:00 h 
 
Bloc 1 
UN REPÀS SOCIOLÒGIC.  
Infants i joves. Els més entusiastes consumidors de comunicació de massa 
 
De 17:30h a 17:45h Obertura  Institucional amb 

 
 president SCP 
 

De 17.45h a 18:30h L’alfabetització en comunicació 
de massa a les escoles i 
instituts.  
 
Una urgència ignorada.   

Toni Hervás   
Periodista 
 
 
 

 
De 18:30h a 19:00h 

 
Infants i joves.  
Ús i consum dels mitjans de 
comunicació de massa. 

 
 
 

 
Maria José Masanet 
Professora UPF 
 

De 19:00h a 19:30h pausa-berenar  A càrrec d'entitats 
col·laboradores 

 
 
Bloc 2 
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ  I EL SEU  IMPACTE EN L'AUDIÈNCIA 
Estereotips, modelatges, llenguatge audiovisual, tècniques de persuació, valors i contravalors.... 
 
Com els mitjans aquests construeixen estereotips i contribueixen a normalització de conductes? 
Quins són els seus efectes en les activitats i comportaments d'infants i joves.  
Podem convertir l'exposició d'infants i joves a publicitat, el llenguatge cinematogràfic, els informatius i la 
premsa, el fenonem Manga, tecnologies digitals....en oportunitats de reflexió que parteixin d’una base 
de coneixement? 
 
 
TAULA DE PARTICIPACIÓ   
Es desenvoluparà a partir de les preguntes del moderador. Cada pregunta es formularà a  a partir de  
fragments documents audiovisuals. 
 
De 19:30h a 21:00h 
 
Modera:  
Xavier Breil. Docent a l'Escola Sadako, director general de Dictapp, formador de formadors i autor de 
material pedagògic divers.  
 
Participen: 
 
Jordi Bernabeu (psicòleg social)  
A concretar. (periodista i comunicadora) 
Jaume Cela (mestre i director escolar)  

 



	

	

 
2a Jornada 
Data: 15 de març de 2018 
de 17:30 h a 21:00h 
 
Bloc 3 
PER UNA ESCOLA  COMUNICACTIVA  
 
Aquesta realitat requereix una acció educadora. Cal incorporar els  mitjans de comunicació de massa 
en l'àmbit escolar amb intervenció pedagògica adequada en relació amb continguts rellevants, formats 
comunicatius i models racionals i estètics.  
 
De 17:30h a 18:30h Presentació d'experiències i 

propostes didàctiques. 
 
L'escola es va una Selfie  
Fer visible l'invisible  
Luminograma -  
  
eduCAC 
 
               

 
Representants de:  
 
Escola Solc 
Inst. Martí Franquès 
Inst. Consell de Cent 
 
Consell Audiovisual de 
Catalunya 

De 18:30h a 19:00h                    Mediació educadora: del 
procés de mitificació al procés 
educador. 
 
“Els 30 punts de l'Escola 
ComunicActiva” 

Martí Teixidó 
 
 
 filòsof i pedagog 

De 19:00h a 19:30h pausa-berenar A càrrec d'entitats 
col·laboradores 

 
Bloc 4 
PER UN PACTE SOCIAL PER L'EDUCACIÓ 
  
Com els mitjans de comunicació poden contribuir  a la protecció de la infància?  
Com intervé la família en l’ús de mitjans i exposició a continguts?  
Com contribueix l’escola/institut a una comprensió socialitzadora de la comunicació de massa? 
És possible un pacte social que garanteixi uns continguts de comunicació accessibles a infants i 
adolescents sense violentar-los i sense fer espectacle de la disrupció?  
Poden ser públics, coneguts i compartits uns criteris de protecció i acompanyament de la infància 
basats en la confiança,  defugint prohibicions i controls? 
Ètica periodística, compromís professional, responsabilitat social, la participació ciutadana....són vies 
d’aproximació a un pacte social. 

 
TAULA DE PARTICIPACIÓ. Es desenvoluparà a partir de les preguntes del moderador.  
 

De 19:30h a 21:00h 
 
Modera:  
Ramon Breu 
Participen: 
Pere Arcas (periodista) 
Antoni Aguilar i Eva Salvà (directius escolar)  
Representant famílies a confirmar.  
 
	


