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Bones pràctiques en diversitat 
cultural i religiosa en els centres de 
Secundària de Catalunya
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La creixent diversitat cultural i religiosa a la societat, fa més evident les mancances del model 
en el qual s'emmarca l'estudi d'aquesta realitat i, la seva presència en l'àmbit educatiu. 
Un debat que ens acompanya des dels inicis de la transició democràtica i que la institució escolar 
com a microcosmos de la societat reprodueix. Amb aquest plantejament, 
vam estudiar el que passava a l’Educació Primària (2014) i ara hem pretès conèixer el que s'està fent 
als centres d'Educació Secundària Obligatòria del territori català (centres públics i concertats). 
La nostra �nalitat ha estat la de detectar experiències innovadores i aprofundir en elles, per tal d'esbrinar 
quines són les negociacions i les reticències que la diversitat religiosa comporta per part de tots 
els actors implicats, i quines són les claus per poder assolir una assignatura o un eix transversal de cultura 
religiosa a l'ESO.  El Seminari donarà a conèixer els resultats d'aquesta investigació.

Estudi, �nançat en la convocatòria d'Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2015) 
de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i gestionada per l'AGAUR.

Els objectius que guiaran el nostre Seminari són:

1. Donar a conèixer els discursos de l’administració i dels responsables dels centres de secundària obligatòria respecte a 

la diversitat cultural i religiosa a Catalunya en Educació Secundària.

2. Identi�car els models de gestió dels equips directius respecte a la interculturalitat i la diversitat religiosa en 

les institucions escolars.

3. Explicar les bones pràctiques que es realitzen i aprofundir en les experiències més innovadores detectades.

4. Elaborar propostes d’intervenció per a afavorir el desenvolupament del reconeixement de la diversitat cultural i religiosa.

recerca



programa
9.30 - 10 h  Presentació a càrrec de Carles Alsinet (Degà de la FEPTS)  
   i d’ Enric Vendrell (Dr. General d’Afers Religiosos)

10 - 10.20 h  Bones pràctiques en diversitat cultural i religiosa en els centres de Secundària de Catalunya. 
   Síntesi de la recerca. Núria Llevot (investigadora principal)

10.20 - 10.40 h La religió als centres de Secundària (ESO). Carme Molet

10.40 - 11 h  Part empírica, resultats de les enquestes. Jordi Garreta

11-11. 30 h                     Descans i networking

11.30- 12h  Algunes bones pràctiques. Olga Bernad i  Ramon Julià

12- 12.20 h  La laïcitat: una estratègia per la diversitat. Anna Mata

12.20- 12.40 h El centre i l'entorn: la diversitat i el foment dels valors. Jordi Domingo

12.40-13.30 h Taula rodona “La religió als centres de secundària (ESO) de Catalunya”.  
   Modera: Kokouvi Tété (professor associat a la FEPTS i expert en religions africanes),
   Participen: Jordi Pàmies (Universitat Autònoma de Barcelona), 
   Mercè Morey (Universitat de les Illes Balears), 
   Alfonso Revilla (Universitat de Saragossa), Sergio Andrés (Universitat de la Rioja),  
   Pilar Nadal (Assemblea Municipal de les Religions de l'Ajuntament de Lleida).

13.30 h   Cloenda del seminari. Núria Llevot  



seminari
INSCRIPCIONS

L’acte és obert a tothom i  gratuït. 

Es lliurarà certi�cat d’assistència 

si s'ha fet inscripció prèvia (3 euros).

Els certi�cats es podran recollir al cap 

d'una setmana  a la secretària de 

Didàctiques especí�ques.
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http://carboncopy.udl.es/gcursosext/redirect.jsp?seccio=1617



