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6000470020  VII Jornada per a professionals de diferents àmbits que treballen
amb famílies

2020-2021  Jornada / Jornades. Internivells: Educació Infantil-Primària-

Secundària

19/6/2021 - 19/6/2021 (5 hores) de 9:00h a 14:00h

U Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida
Pl. Víctor Siurana, 1  (Lleida) 

Inscripció  01/09/2020 - 19/06/2021

Requisits de certificació  Participació en la jornada

Descripció  La jornada d'aquest curs es titula: "Famílies que viuen i conviuen

en societats plurals: Una mirada des de la Pedagogia Sistèmica"

Vivim en un món globalitzat, on el teixit social cada vegada és més

heterogeni i la diversitat cultural i religiosa se’ns mostra complexa.

El gran repte de les societats modernes és trobar la fórmula perquè

totes les peces d'aquest nou trencaclosques encaixin les unes amb

les altres i conformin el mapa d'un esdevenidor en pau. L'educació

és l'eina més poderosa de la que disposem. Primer haurem
d'aprendre a desaprendre, per després, mitjançant la història i la

geografia, viatjar als orígens i servir-nos dels tresors de la

humanitat.

Objectius  -Obrir els ulls a la realitat i veure que les famílies d’avui, som fruit
de milions d’anys d’evolució, som una anella més d’aquesta

cadena evolutiva amb la responsabilitat de donar-li continuïtat.

-Saber gestionar la diversitat és la clau per poder construir el demà

anhelat.

-Prendre consciència i crear vincles és fonamental per trobar

l’equilibri, això s’aconsegueix fent una passa més, si volem
combatre la intolerància i l’extremisme no n’hi ha prou amb

conformar-se amb la tolerància, sinó que cal buscar el respecte.

Continguts  09:00h Rebuda dels participants i lliurament de la documentació

09:15h Benvinguda i presentació.
09:45h Diàleg intercultural i interreligiós, el tenim ben entès?

El diàleg no és tant per vèncer o convèncer, sinó per arribar a

veure’m a mi mateix a través de l’altre, de tal manera que sigui

l’altre qui em reveli els meus propis perjudicis”. Raimon Panikkar

11:30h Descans.

12:00h La família, primer sistema en el procés de construcció de la
identitat.

Dinàmica: cal dignificar les arrels per estendre les ales.

13:00h Murs visibles i invisibles: obstacles per a la descoberta

mútua.

Dinàmica: Adobar el terreny per a la confiança.

14:00h Cloenda i Comiat.

Organització  ICE de la Universitat de Lleida

E-mail  ice.secundaria@udl.cat

Generalitat de Catalunya

Departament d'Educació

Pla de formació permanent

Detall d'activitat https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res...
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