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PROFESSORAT
Mar Pérez, Llicenciada en Filologia Clàssica i Doctora en Sagrada Escriptura.
Professora a l’Institut Caparrella de Lleida, a l’IRELde Lleida i a la Facultat de
Teologia de Catalunya
Moisès Selfa, Doctor en Filologia Hispànica.
Professor a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL
Coordinació: Maria-Pau Cornadó

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Aquest curs vol ser un espai de trobada i reflexió a l’entorn de diferents
problemàtiques de tipus ètic que ens trobem actualment a les aules d’Educació
Infantil, Primària i Secundària.

CONTINGUTS
S’analitzaran les següents problemàtiques i, per a cada una d’elles, com
abordar-la amb l’alumnat:
1.Immigració i guerres al segle XXI
2.Diferents formes d’injustícia social
3.El sentit de l’existència humana
4.Acolliment i empatia
5.Política i responsabilitat social
6.L’esperança en un futur millor: un altre món és possible

OBJECTIUS
-Reflexionar sobre el tema del curs i els diferents aspectes proposats en els
continguts.
-Compartir estratègies de resolució de problemes a l’aula envers aquesta
temàtica.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ
Metodologia
La metodologia de treball consistirà en les aportacions del professorat, la
resolució de problemes, el treball individual i autònom (activitats no
presencials) i el treball col·laboratiu entre els participants.
Avaluació
Cada participant haurà d’entregar un disseny de proposta d’actuació a l’aula a
cada un dels dos professors. Cada una d’aquestes dues propostes versarà
sobre algun dels continguts tractats en el curs.
Per grups i a l’aula, s’analitzaran diferents textos i se’n valorarà l’anàlisi.
Per tenir la certificació, caldrà, a més, haver assistit al 80% de les sessions
presencials.

CALENDARI DE L’ACTIVITAT
6 divendres, de 18,00 hores a 21,00 hores.
TEMA, PROFESSORAT I DATES

1.Immigració i guerres en el segle XXI, M. Selfa, 05/10/2018
2.Diferents formes d’injustícia social, M. Pérz, 19/10/2018
3.El sentit de l’existència humana, M. Selfa, 26/10/2018
4.Acolliment i empatia, M. Pérez, 09/11/2018
5.Política i responsabilitat social, M. Selfa, 16/11/2018
6.L’esperança en un futur millor: un altre món és possible, M. Pérez, 23/11/2018

Lloc de realització
Lloc:

Edifici Polivalent, Campus Cappont Carrer Jaume II, 71 de Lleida
de la UdL

L’aula s’indicarà al tauló d’anuncis de l’entrada a l’edifici.

