
 
 
 
 
 

 

Seminari de Recerca per a la Pau:  
recerca de batxillerat i cultura de pau  

en un món violent i desigual 
 
 

Del 12 de gener al 9 de febrer de 2011 
 
 

Horari: Dimecres, de 17 a 20h 
Lloc: Aula Josep Maria Valverde, Centre UB Sants (Melcior de Palau, 140, Barcelona) 
Durada: 15 hores 

    
Activitat adreçada al professorat de Secundària i reconeguda pel  

Departament d’Educació, en el Pla de Formació Permanent del Professorat. 
 
 

Presentació 

 
Des de l’elecció del tema de recerca, fins a la selecció i interpretació de les múltiples 
fonts d’informació, en tot moment, el procés de recerca es veu condicionat per la 
presència d’uns determinats valors que incideixen en el seu desenvolupament i 
afecten les seves conclussions. Quan el tema escollit aborda qüestions que podríem 
relacionar amb els drets humans (salut, pobresa, desigualtat, migracions…) 
emergeixen amb facilitat els aprenentatges previs en relació a la pau i la violència.  
 
Habitem un món dominat per la violència. De tant quotidiana la violència apareix 
com a situació «natural», inherent a l’ésser humà. No obstant això, la violència no és 
inevitable, és una opció de conducta, alhora que es disposen de múltiples 
alternatives per fer possible la convivència pacífica, provinents dels diferents camps 
del saber: sostenibilitat, decreixement econòmic, corresponsabilitat, assertivitat, 
creativitat, nocions com la dignitat humana, l’equitat, …  
 
Aquest seminari es planteja com una trobada del professorat interessat en aprofundir 
en el potencial didàctic del treball de recerca per, mentre es desenvolupa la 
competència en recerca, incidir en una competència ciutadana coherent amb la 
cultura de pau.  
 
Des d’aquest enfocament, quines recerques per a la pau pot dur a terme l’estudiant 
de Batxillerat? Quines metodologies emprar? Quines fonts d’informació té a l’abast 
per investigar en temes de pau i de violència? Com incidir en aquesta cultura de pau 
i de violència des de la tutoria?  
 
Alhora que dialoguem sobre aquest enfocament, s’exposaran exemples i recursos per 
dur a la pràctica recerques per a la pau en les diferents modalitats del batxillerat. 



 
 
 
 
 
 

Programa:  
 
12 de gener de 2011 
Potencial de la recerca per incidir en la cultura de pau i de violència 
Nuria González, coordinadora del programa PAULA d’educació per a la pau 
 
19 de gener de 2011 
Recerca científica, tecnològica, social, artística… Què es fer recerca? Quines 
recerques té a l’abast l’estudiant de batxillerat? 
Manel Belmonte, associació Magmarecerca per a la recerca jove 
Carme Panchón, departament de Mètodes i Diagnòstic en Educació de la UB i 
sotsdirectora de l’Institut d’Infància i Món Urbà 
Lluís Vallvé, Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
26 de gener de 2011 
Pensament crític en la recerca i la cultura de pau 
Manuela Mesa, GrupIREF. 
 
2 de febrer de 2011 
Com incidir des de la tutoria en la cultura de pau i de violència  
Antoni Giner, Institut de Ciències de l’Educació de la UB. 
 
9 de febrer de 2011 
Treballs de recerca per a la pau. Què es pot investigar? Com?  
Taula rodona amb centres de recerca per a la pau, centres educatius i experiències 
d’estudiants. 
Modera: Enric Prats, Institut de Ciències de l’Educació de la UB. 

 

Inscripcions: 
 
Inscripció oberta per al professorat de Secundària.  
Per Internet: www.ub.edu/ice 
Activitat gratuïta. Les places són limitades. Per aquest motiu i per respecte a les 
persones que hi intervindran, es demana compromís d’assistència a les persones que 
s’hagin inscrit. Si us hi inscriviu però finalment no podeu assistir-hi, us agraïm ens 
ho comuniqueu, per correu (portalpaula@ub.edu) o al telèfon 93.403.96.12. 
 

Certificats: 
 
L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona expedirà certificats 
a les persones que assisteixin a un mínim del 80% de durada del seminari. 
 
Activitat reconeguda pel Departament d’Educació en el Pla de Formació Permanent. 



 
 
 
 
 
 
Per a més informació: 
 
Fundació Solidaritat UB 
Centre UB Sants 
c/Melcior de Palau, 140  
08014 – Barcelona 
portalpaula@ub.edu 
Tel. 93 403 96 12 
 

 
 
 
Organitzen: 
 
Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona 
Fundació Solidaritat UB 
 
 
Amb la col�laboració de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


