IV Jornades d’Educació Emocional
«Educació per a la ciutadania: la dimensió emocional»
Aula Antoni Caparrós. Edifici del Teatre. Campus Mundet. Universitat de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebron, 171. Barcelona (Metro: L3, parada Mundet).

6 i 7 de març de 2008

Presentació

L’educació per a la ciutadania té com a finalitat formar a ciutadans actius i responsables,
que puguin conviure en democràcia en un món complex i multicultural. La ira, la
intolerància, el ressentiment, la venjança, etc., impliquen comportaments, de vegades
violents, que dificulten la regulació d’emocions negatives per establir i mantenir les
relacions amb els altres. Són exemples d’emocions i sentiments que ens fan pensar en
la necessitat de desenvolupar estratègies reguladores: d’una banda per a la prevenció de la
violència —entesa en el sentit més ampli del terme— i, d’altra banda, per a la vivència i
gestió d’emocions positives —alegria, humor, amor, felicitat—. Tots dos són elements clau
per a una convivència satisfactòria. Les emocions, doncs, tenen un paper important en el
nostre que fer quotidià —personal, professional i, evidentment també ciutadà—, i això fa
que puguem establir un lligam entre l’educació emocional i l’educació per a la ciutadania.
L’objectiu d’aquestes jornades és posar en comú l’estat de la qüestió sobre l’educació per a
la ciutadania des de la perspectiva emocional, on la regulació emocional, i en concret la
regulació de la ira, així com el desenvolupament de les emocions positives s’han d’entendre
com a competències bàsiques per a una ciutadania lliure i responsable. De les aportacions
d’aquestes jornades, se n’han de derivar implicacions per a la pràctica de l’educació per a la
ciutadania.

Dijous, 6 de març
16.00 h Recepció i lliurament de material
16.30 h Inauguració de les jornades
Sr. Ernest Maragall, Conseller del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Dr. Miquel Martínez Martín , director del ICE de la Universitat de Barcelona
Dr. Rafel Bisquerra Alzina, director del GROP (Grup de Recerca en Orientació
Psicopedagògica)
17.00 h Taula rodona: “Diferents mirades sobre l’educació per a la ciutadania”
Dra. Flor Cabrera Rodríguez, del GREDI de la UB
Sr. Joaquin Núñez Cabanillas, subdirector General de Formació Permanent i Recursos
Pedagògics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Sra. Irene Balaguer Felip, presidenta de Rosa Sensat
Sra. Lola Abelló Planas, presidenta de la CEAPA
Coordinadora: Dra. Maria Rosa Buxarrais Estrada, del GREM de la UB
19.00 h Descans
19.30 h Comunicacions

Divendres, 7 de març
9.00 h Tallers simultanis
1. "Muntem el nostre poble!" el joc de la ciutadania, Sra. Marta Sabariego Puig i
Sra. Pilar Folgueiras Bertomeu
2. Coaching emocional i ciutadania: Què prefereixes, posar totxos o construir
catedrals?, Dra. Meritxell Obiols Soler
3. Propostes didàctiques per contribuir a l'educació per a la ciutadania des de les
diferents matèries d'ensenyament, Sr. Jaume Gaya Catasus i Sra. Josefa Sánchez
Doreste
4. Aprenentatge servei: Una nova oportunitat d’educar per a la ciutadania,
Dra. Laura Rubio Serrano
5. Educació per a la ciutadania dins l’aula: estratègies i dinàmiques de grup,
Dra. Mònica Gijón Casares.
6. La presa de consciencia de les emocions: una eina per millorar les relacions,
Sr. Joan Cintero Basomba

7. “Teatre i convivencia”, Sr. Jordi Llop Ferràs

11.00 h Descans

11.30 h Taula rodona:
“Educació per a la ciutadania: més que una assignatura”
Dr. Josep María Puig Rovira, membre del GREM de la Universitat de Barcelona
Sr. Josep Vallcorba Cot, subdirector General de Llengua i Cohesió Social del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Jaume Carbonell Sebarroja, director de Cuadernos de Pedagogía
Dr. Jordi Pàmies Rovira, del grup EMIGRA de la Universitat Autònoma de Barcelona
Coordinadora: Dra. Marigel Marín Gracia, del GREDI de la Universitat de Barcelona
13.30 h Sessió de Pòsters
14.00 h. Dinar
15.30 h Tallers simultanis
1. L’Enjoying all. El Fluir junts, Sra. Mireia Cabero Jounou
2. Educar para la prevención de la violencia en el ámbito educativo,
Sra. Mónica Toscano de Alberini, de FIPAV.
3. Taller de comunicació intercultural: competència bàsica en l’educació per a la
ciutadania, Sra. Ruth Vilà Baños.
4. Nous principis per la convivència del futur, Sra. Anna Forés Miravalles i Sr.
Jordi Grané Ortega
5. L’estranger i qui el rep, Sr. Òscar Puigardeu Aramendia
6. Música, emocions i convivencia, Sra. Cristina Montañés Parra
7. Joc, expressió i creació: camins per a l’educació emocional, Sra. Núria Banal
Farré
8. Viandarte. Entre la Ciudad y el arte, Sra. Luz Sánchez Herrera

17.30 h Descans

18.00 h Taula rodona:
“Construcció de la ciutadania més enllà de l’escola”
Dra. Margarita Bartolomé Pina, membre del GREDI de la Universitat de Barcelona
Sra. Rosa Mur Petit, responsable del Programa Transversal de Nova Ciutadania de
l'Ajuntament de Sant Boi
Dra. M. Jesús Martin García, del GREM del Departament de Teoria i Història de
l’Educació la Universitat de Barcelona
Sra. Carme Porta Abad, secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
Coordinadora: Dra. Núria Pérez Escoda, del GROP del Departament Mètodes
d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona
20.00 h Conclusions

Presentació de comunicacions
Les persones interessades a presentar comunicacions poden fer-ho d’acord amb els requisits
següents:
extensió: d’uns 6 fulls de mida DIA A4; marges: de 2,5 cm; lletra: Times New Roman de
12 pt.; interlineat: senzill; referències bibliogràfiques: segons normativa APA.
Al principi hi ha d’haver el títol, el nom dels autors i un resum (abstract) d’unes 150
paraules. Es recomana indicar una adreça de correu electrònic després del nom per facilitar
el contacte. El document s’enviarà a través del correu electrònic a
jornadeseducacioemocional@gmail.com. És important fer constar, en l’assumpte del
correu electrònic, IV Jornades d’Educació Emocional. Les comunicacions acceptades pel
comitè científic seran publicades en el CD de les Jornades.
Data màxima d’acceptació: 1 de febrer de 2008.

Presentació de posters
Per possibilitar l’intercanvi d’experiències, les persones interessades poden presentar
pòsters que hauran d’enviar-los per correu electrònic en format PowerPoint a l’adreça
electrònica: jornadeseducacioemocional@gmail.com.
Els pòsters han de tenir un títol i el nom dels autors a la part superior. En el missatge en que
s’enviï el pòster és important especificar IV Jornades d’Educació Emocional, el títol i els
autors. Es recomana posar una adreça de correu electrònic al pòster. La data màxima
d’acceptació de pòsters és el dia 1 de febrer de 2008. Les persones que presentin pòsters,
s’encarregaran de portar-los el primer dia de les Jornades amb una grandària màxima de

100 X 100 cm., i penjar-los en els llocs habilitats per fer-ho. Es prega a les persones que
presentin pòsters que estiguin davant del seu pòster el divendres a les 13.30 h, per facilitar
el contacte amb les persones interessades en la seva aportació. Els pòsters acceptats pel
comitè científic seran publicats en el CD de les Jornades.
Inscripció
A paritr del 15 de desembre a: www.ub.edu/ice
A la Secretaria de l’ICE. Edifici de Migdia, 2a planta. Campus Mundet. 08035 Barcelona.
De 10 a 13 h, de dilluns a divendres
De 16.30 a 18.30 h, dilluns i dijous
Avís: Els tallers del divendres són simultanis. Cada taller té les places limitades. En el
moment de formalitzar la matrícula, cal que us inscriviu als tallers que us interessin.
Quota d’inscripció
Del 15 de desembre de 2007 al 10 de febrer de 2008
Inscripció ordinària.........................................
75 €
Exalumnes del postgrau en Educació Emocional i
del Postgrau en Tutoria i la seva pràctica ........ 45 €
Estudiants i aturats..........................................
45 €
A partir de l’11 de febrer
Inscripció ordinària............................................... 90 €
Ex-alumnat del postgrau en Educació Emocional i
del Postgrau en Tutoria i la seva pràctica ....... 65 €
Estudiants i aturats................................................ 65 €
Places limitades per la capacitat de la sala.

Informació
A/e icecursos@ub.edu
Tel. 934 021 024
Organitza
GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica)
ICE de la Universitat de Barcelona
Comissió organitzadora
Blanca Barredo Gutiérrez
Rafel Bisquerra Alzina
Aida Blanco Cuch
Antoni Giner Tarrida
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Amèlia Tey Teijón
Comité científic
Blanca Barredo Gutiérrez
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Rafel Bisquerra Alzina
Maria Rosa Buxarrais Estrada
Flor Cabrera Rodríguez
Antoni Giner Tarrida
Maria Angels Marín Gracia
Núria Pérez Escoda
Josep Maria Puig Rovira
Amèlia Tey Teijón

Han col·laborat
GREDI (Grup de Recerca en Educació Intercultural)
GREM (Grup de Recerca en Educació Moral)

