
 

 

Amb el suport de: 

 

 
  

 
 
 
 

A la cruïlla: Llengua, literatura i A la cruïlla: Llengua, literatura i A la cruïlla: Llengua, literatura i A la cruïlla: Llengua, literatura i 
cultura de paucultura de paucultura de paucultura de pau    

 
Dates: Del 18 de gener al 14 de març de 2012 
Horari: Dimecres, de 17.30 a 19.30h 
Lloc: Aula J.M.Valverde, del Centre UB Sants (c/Melcior de Palau, 140, Barcelona)  
Durada: 30 hores (12h de dedicació no presencial) 
 
 

 
Apropar-se a la llengua i la literatura des de la cultura de pau requereix replantejar-se, a 
vegades, què o com es treballa a l'aula. Amb la voluntat de generar un espai d'indagació 
personal sobre la pròpia docència, proposem una sèrie d'activitats que ens permetin 
reflexionar-hi, explorant i experimentant algunes de les aplicacions d'aquesta dimensió de 
l'educació a les aules.   

 
 

Programa de sessions: 
 

1. Des de mi en la paraula.  

2. Poesia per pensar i comprometre’s. 

3. Literatures de la percepció.  

4. Docent i tutoria de la resilència.  

5. El dret a la poesia. La publicitat i els 

drets de les persones lectores. 

6. Teatre, llengua i educació en valors. 

7. L’avaluació. 

8. Música i pau. Música popular i conflicte: 

cantem un garrotín. 

9. Cloenda. 

 

Docents: 
 
� Anna Brasó (coordinadora). Professora 

de secundària.  
 

� Glòria Bordons. Grup Poció (UB). 
 

� Anna Forés. Escriptora i pedagoga (UB).  
 

� Juan Sánchez Enciso. Professor de 
secundària. 

 

� Alba Sanfeliu. Ha estat responsable del 
programa Arts i Pau, de l’Escola de 
Cultura de Pau (UAB). 

 

� Sandra Saura. Biòloga i professora 
(UAB), ha estat membre del Grup 
d’Educació per a la Pau. 

 

 
Dedicació no presencial:  
El programa inclou unes hores de dedicació no presencial que es destinen a dues activitats 
formatives: la confecció d’un diari personal del curs i l’elaboració d’un treball final que pot 
consistir en un assaig o el disseny d’una proposta didàctica. En la primera sessió, s’explicaran 
detalladament aquestes activitats i es facilitaran els recursos per a la seva realització.  
 
 
 

Inscripció per internet:  http://www.ub.edu/ice/ 
45 euros. Places limitades. 

 
Més informació: portalpaula@ub.edu 
 


