
VUITÈ SIMPOSI:
LLENGUA, EDUCACIÓ I IMMIGRACIÓ
Diversitat religiosa, educació integral i

cultura democràtica

22 i 23 de novembre de 2012

Lloc de realització: 

Programa

Inscripcions

Auditori de La Mercè

Pujada de la Mercè, 12

17004 - Girona

Comunicacions

Les propostes de comunicacions es poden presentar fins al 23 de 

setembre de 2012, mitjançant el formulari disponible al web del 

Simposi (apartat "Comunicacions"). Cal emplenar els camps 

d’identificació que s’hi demanen i adjuntar-hi el document de la 

proposta de comunicació (extensió mínima de 7.500 caràcters amb 

espais i màxima de 13.500 caràcters amb espais).

08.30 - 09.00 h Acreditació d’inscrits i lliurament de documentació
09.00 - 09.30 h Inauguració
09.30 - 11.00 h Conferència inaugural

11.00 - 11.30 h Pausa-cafè
11.30 - 13.30 h

13.30 - 15.45 h Dinar

15.45 - 17.15 h Conferència sobre el panorama de les religions a Cata-

lunya. A càrrec de: M. del Mar Griera. Equip Isor. UAB 

17.15 - 17.30 h Pausa
17.30 - 18.30 h Presentació de comunicacions

18.45 - 20.45 h Cinefòrum

Taula de debat sobre l’encaix de la formació religiosa 

en l’educació laica

Jaume Trilla. Universitat de Barcelona

José Luis Corzo. Universidad Pontificia de Salamanca 

A càrrec de: Rafael Díaz-Salazar. Universidad Complu-

tense de Madrid

Dijous, 22 de novembre de 2012
09.00 - 10.30 h Conferència sobre l’Islam a Catalunya

A càrrec de: Jordi Moreras. Universitat Rovira i Virgili

10.30 - 11.00 h Pausa-cafè
11.00 - 13.00 h Taula de debat sobre la resposta de l’educació a la 

diversitat religiosa

Teresa Guardans. Centre d'Estudi de les Tradicions 

de Saviesa 

Jordi Nomen. Escola Sadako 

Lluís Ylla. Fundació Jesuïtes Educació 
13.00 - 13.15 h Pausa

13.15 - 13.45 h Presentació de comunicacions
13.45 - 16.00 h Dinar
16.00 - 17.00 h Presentació de comunicacions
17.00 - 17.15 h Pausa
17.15 - 18.30 h Conferència de cloenda 

A càrrec de: Lluís Duch. Abadia de Montserrat

Divendres, 23 de novembre de 2012

Avaluació de propostes

Presentació de propostes

Les propostes seran avaluades per dos membres del comitè 

científic.
La resolució del comitè científic es comunicarà per correu electrònic 

a les persones interessades a partir de l’11 d’octubre de 2012.

Comunicacions acceptades

Certificació

Les persones que comptin amb una comunicació acceptada hauran 

d'enviar abans del 24 d'octubre de 2012, el text definitiu de la 

comunicació. Aquest text haurà de tenir una extensió entre 15.000 

i 25.000 caràcters amb espais. Serà revisat pel Comité Científic i 

podrà ser inclòs o no en la publicació final del Simposi.

Cada comunicació acceptada podrà disposar d'una inscripció 

gratuïta al Simposi (Opció 1 – Inscripció al Simposi sencer). La resta 

d'autors/es d'una comunicació que vulguin assistir al Simposi, 

hauran de formalitzar la inscripció i fer el pagament corresponent.

Presentació durant el Simposi

Cada comunicació disposarà de 30 minuts per a la seva presentació 

(20 minuts d'exposició + 10 minuts de debat amb els assistents).

S'expedirà certificat d'assistència.

Per assistir al VIII SIMPOSI és necessari realitzar la inscripció a 

través del formulari disponible al web del Simposi. La inscripció és 

personal i intransferible. 

Termini d'inscripció: Fins el 14 de novembre de 2012. 

Quotes d’inscripció

Opcions Quota

Opció 1 - Inscripció al Simposi sencer
Opció 2 - Inscripció a un o més dels mòduls següents:

50€

15€

Formes de pagament

Per transferència bancària o per targeta de crèdit.

L'organització expedirà certificació de presentació de comunicació 

a nom de l'autor/a o autors/es inscrits que assisteixin al Simposi i 

presentin la comunicació. També hi constaran els noms dels 

autors/es de la comunicació.

Termini de presentació de propostes: 

23 de setembre de 2012

Més informació a:

http://web.udg.edu/ice/simposi/comunicacions.html

Més informació a:

http://web.udg.edu/ice/simposi/inscripcions.html

Mòdul 1: dijous matí de 8.30 a 13.30h
Mòdul 2: dijous tarda de 15.45 a 18.30h
Mòdul 3: divendres matí de 9.00 a 13.45h
Mòdul 4: divendres tarda de 16.00 a 18.30h

15€
15€
15€

[Novetat]

http://www.udg.edu/simposiice

