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Els mestres i professors continuen dient que
el nivell ha baixat, que els alumnes davui són
diferents, que han canviat. Ens podem quedar
aturats i lamentar-nos que abans tot era millor?
El Seminari de Tardor de la SOCIETAT CATALANA
DE PEDAGOGIA pretén trobar-hi resposta a partir
de lanàlisi de dues variables clau la influència
de la televisió i les tendències en els valors
juvenils que confrontarem a partir de la visió
de dos pedagogs amb experiència docent i
de gestió a lAdministració. Però, per damunt
de tot, es pretén que sigui un espai obert de
debat, de diàleg i de construcció cooperativa
de les respostes que la societat demana a la
pedagogia. Us convidem a assistir-hi i
participar-hi.

17.15 CONFERÈNCIA
Tendències actuals en els valors dels joves
catalans
Sr. LLUÍS SÁEZ I GIOL

Sociòleg i professor duniversitat. Coautor de lestudi
Joves i valors, de lObservatori de Valors dESADE
i de la Fundació Lluís Carulla

18.45 DESCANS (beguda i tast)
19.15 CONFERÈNCIA

Mestre i pedagog. Professor deducació. Subdirector
general de Formació Permanent i Recursos
Pedagògics del Departament dEducació de la Generalitat
de Catalunya.

20.15 DIÀLEG

Sr. JOAN-JOSEP LLANSANA I GONZÁLEZ

Mestre i pedagog. Professor deducació secundària
i inspector deducació a la zona de Manlleu

20.30 DIÀLEG
21.00 FI DE LA SESSIÓ

Telèfon/Fax:
Adreça electrònica:

Domicili particular

Codi postal:
Telèfon/Fax:

Sou soci de la SCP o dalguna filial de lIEC?
o sí
Lloc

o no

REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
Sala Turró
Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona

19.00 DESCANS (beguda i tast)
Repensar la institució escolar i les pràctiques
pedagògiques a la Catalunya davui

Codi postal:

Adreça electrònica:

17.30 CONFERÈNCIA

19.30 CONFERÈNCIA

Adreça:

Població:

17.15 OBERTURA I PRESENTACIÓ

18.30 DIÀLEG

Institució:

Adreça:

DIJOUS, 29 DE NOVEMBRE

Psicòloga i màster en polítiques públiques.
Consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Nom:

Població:

Pedagogia, política educativa i els reptes en
leducació
Sr. JOAQUIM NÚÑEZ I CABANILLAS

21.00 CLOENDA DEL SEMINARI

Televisió i educació: un binomi compatible?
Sra. NÚRIA LLORACH I BOLADERAS

Cognoms:

Centre de treball

18.15 DIÀLEG

20.45 FI DE LA SESSIÓ

Programa:

BUTLLETA DINSCRIPCIÓ

DIVENDRES, 30 DE NOVEMBRE

Inscripció

Forma de Pagament (no-socis, 5 )
o En efectiu
o Transferència bancària
(2100-0963-67-0200076841)

Inscripció electrònica a la pàgina http://scp.iec.cat,
o bé lliurant la butlleta dinscripció degudament emplenada
a la seu de la SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA.
La quota dinscripció és gratuïta per als socis de filials de
lIEC i estudiants i de 5  per a la resta de participants.

Cal lliurar aquesta butlleta a la:

A partir del 16 de novembre hi haurà disponible a la pàgina
web de la SCP una ressenya de les ponències, que seran
lliurades en suport físic en començar el Seminari.
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