
 
 

 

 

WORKSHOP INTERNACIONAL  
“EDUCACIÓ DEMOCRÀTICA: LA INNOVACIÓ PENDENT” 

Programa de les jornades 

Data i horari: 24 de març de 17.30h a 20.00h i 25 de març de 10.00h a 13.30h  

Lloc: Paranimf i Casa de Convalescència de la UVic-UCC 

Inscripció gratuïta | Possibilitat de transport gratuït en autocar des del centre de Barcelona cada 
dia, anada i tornada,  si hi ha prou demanda. 

Activitat reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través del 
CIFE de la UVic-UCC per al professorat no universitari. 

 

DIVENDRES, 24 de març, de 17.30h a 20.00h 

17.30h Benvinguda institucional  

18.00h Taula internacional interactiva “Què en podem aprendre de les  aproximacions en 

educació democràtica del nord d’Europa i la Mediterrània?” 

● La proposta de l'European Wergeland Center (Noruega): guia “Tool for Democratic 
School Development” (“Eina per al Desenvolupament Democràtic de les Escoles”). 

Establerts l’any 2008 pel Consell d’Europa i el govern noruec, l’EWC és un centre de recursos 
sobre educació pel diàleg intercultural, els drets humans i la ciutadania democràtica amb 
l’objectiu d’enfortir la capacitat de les persones, institucions educatives i sistemes educatius 
per construir i mantenir una cultura de democràcia i drets humans.  

● L’experiència de NYT Europa (Dinamarca) i Ecomón (Catalunya): una trobada de joves 
d’arreu d’Europa per a incidir en les polítiques de la Comissió Europea sobre 
sostenibilitat i democràcia. 

NYT Europa és una organització amb l'objectiu de promoure el compromís cívic tant a nivell 
danès com europeu, mitjançant l’enfortiment de la participació  i coneixement públics a través 
de debats, xerrades, tallers, conferències i programes educatius. 

● La perspectiva  d' ANTIGONE, information and documentation centre on Racism, 
Ecology, Peace and Non-Violence (Grècia): democràcia, del concepte al procés, des 
del punt de vista de la comunitat educativa a l’escola. 

 



 
 

 

Mitjançant accions basades en la solidaritat i la participació activa, l’organització grega 
ANTIGONE té l’objectiu d’informar i sensibilitzar la societat en temes de no discriminació, drets 
humans, ecologia, no violència i interculuralitat, motivant la redefinició dels valors socials i les 
prioritats cap a una direcció social, ecològica i solidària. Són referents en educació per als drets 
humans i la democràcia a través del seu programa Schools for Change. 

Conversa guiada entre les tres experiències sobre els obstacles i les oportunitats de repensar 
l’educació en clau de cultura democràtica i per als drets humans, amb interacció amb el públic.  

Dinamitzen: Marina Gay (Catesco)  i Antoni Tort (UVic-UCC). 

 

DISSABTE, 25 de març, de 10.00h a 13.30h 

10.00h Tallers dialògics a partir de 4 casos reals de situacions complexes en entorns educatius 

“Si l’educació democràtica és un vector rellevant de la transformació de l’aprenentatge, per a l’èxit 

educatiu i la inclusió, quins en són els elements clau?” 

Dinamitzen: Laura Domingo (UVic-UCC), Jesús Soldevila (UVic-UCC), Albert Torrent (UdG), 

Eulàlia Sanz (Catesco). 

12.00h Pausa-esmorzar 

12.30h Debat generatiu entre totes les persones participants “És l’educació democràtica la 

innovació pendent?”  

Dinamitzen: Jordi Feu (UdG),  Núria Simó (UVic-UCC)  

13.15h Tancament platxeriós de la jornada!  

 

Amb el suport de:  

 
 

  
”Ajuts per a l’organització d’activitats en l’àmbit de la divulgació científica i de la formació en matèria de recerca 2023” del Vicerectorat de 
Recerca i Transferència de Coneixement 

I la col.laboració de:  

 
                  


