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Tenim la sort de viure en una societat oberta, lliure i plural; som afortunats també de 
poder viure un temps ple d’oportunitats, de possibilitats i de facilitats impensables fa 
només uns anys.

Però en aquesta societat i en aquest temps les desigualtats es fan encara més evidents 
i les injustícies resulten més insuportables, i els conflictes —alguns d’ells inherents a 
la llibertat i al pluralisme, però d’altres fruit de l’exclusió i de les discriminacions— 
sovintegen i posen a prova la convivència social i l’assoliment de les finalitats del 
sistema educatiu.

Els Plans de convivència s’han presentat com a instrument per fer front a aquests 
desafiaments. Fins a quin punt, però, poden esdevenir un nou document burocràtic, 
més retòric i formal que no pas assumit i eficaç? O una mena d’embolcall de cotó fluix 
per ocultar desigualtats i conflictes, i aparentar una harmonia irreal? O una arma per 
combatre les violències i disrupcions protagonitzades majoritàriament per pobres, 
marginals i estranys? O poden ser de veritat una via per encarar la formació de 
ciutadans perquè s’entrenin per viure en societats complexes i conflictives, una 
resposta a les demandes insistents d’una societat que s’ha adonat que altres agències 
de socialització han decaigut o treballen en una altra direcció?

La immigració estrangera forma part també d’aquesta complexitat, d’aquest pluralis-
me i d’aquesta conflictivitat. Però ha tingut la virtut de fer-nos adonar dels biaixos de 
la cultura hegemònica que es transmet a través de totes les agències de transmissió, 
singularment dels centres educatius i dels mitjans de comunicació: la supremacia 
occidental, en tots els camps —històric, científic, tecnològic, artístic i ètic— i l’oblit, la 
ignorància o el menysteniment de la cultura, la ciència, les arts o els valors no 
occidentals. Ens ha fet adonar també que l’educació no racista (que treballa els 
estereotips i els prejudicis i combat les agressions i els comportaments racistes) no és 
suficient i cal encarar decididament una educació antiracista que faci èmfasi, a més, 
en els aspectes cognitius, que qüestioni les bases del racisme d’avui (la modernitat 
com a paradigma únic, els estats com a garants dels drets humans, l’etnicitat...) i que 
confronti les finalitats de l’educació amb algunes lleis, normes i estructures que les 
limiten o contradiuen.

Aquestes són les preocupacions i les preguntes que vol plantejar i ajudar a resoldre 
aquesta nova edició del Simposi, amb la col•laboració tant d’experts reconeguts com 
de professionals en actiu, en sintonia amb el que han estat els simposis anteriors, i 
que la participació crítica de tants docents i educadors ha validat.

Tenemos la suerte de vivir en una sociedad abierta, libre y plural; somos afortunados 
también de poder vivir un tiempo lleno de oportunidades, de posibilidades y de 
facilidades impensables hace sólo unos años.

Pero en esta sociedad y en este tiempo las desigualdades se hacen todavía más 
evidentes y las injusticias resultan más insoportables, y los conflictos —algunos de 
ellos inherentes a la libertad y al pluralismo, pero otros fruto de la exclusión y de las 
discriminaciones— menudean y ponen a prueba la convivencia social y la consecu-
ción de las finalidades del sistema educativo.

Los Planes de convivencia se han presentado como instrumento para hacer frente a 
estos desafíos. ¿Hasta qué punto, sin embargo, se pueden convertir en un nuevo 
documento burocrático, más retórico y formal que asumido y eficaz? ¿O en una 
especie de envoltorio de algodón para ocultar desigualdades y conflictos, y 
aparentar una armonía irreal? ¿O en un arma para combatir las violencias y 
disrupciones protagonizadas mayoritariamente por pobres, marginales y extraños? 
¿O pueden ser de verdad una vía para encarar la formación de ciudadanos para que 
se entrenen para vivir en sociedades complejas y conflictivas, una respuesta a las 
demandas insistentes de una sociedad que se ha dado cuenta de que otras agencias 
de socialización han decaído o trabajan en otra dirección?

La inmigración extranjera forma parte también de esta complejidad, de este pluralis-
mo y de esta conflictividad. Pero ha tenido la virtud de hacernos dar cuenta de los 
sesgos de la cultura hegemónica que se transmite a través de todas las agencias de 
transmisión, singularmente de los centros educativos y de los medios de comunica-
ción: la supremacía occidental, en todos los campos —histórico, científico, tecnológi-
co, artístico y ético— y el olvido, la ignorancia o el menosprecio de la cultura, la 
ciencia, las artes o los valores no occidentales. Nos ha hecho dar cuenta también de 
que la educación no racista (que trabaja los estereotipos y los prejuicios y combate las 
agresiones y los comportamientos racistas) no es suficiente y que es necesario 
encarar decididamente una educación antirracista que ponga énfasis, además, en los 
aspectos cognitivos, que cuestione las bases del racismo de hoy (la modernidad como 
paradigma único, los estados como garantes de los derechos humanos, la etnicidad...) 
y que confronte las finalidades de la educación con algunas leyes, normas y estructu-
ras que las limitan o contradicen.

Éstas son las preocupaciones y las preguntas que quiere plantear y ayudar a resolver 
esta nueva edición del Simposio, con la colaboración tanto de expertos reconocidos 
como de profesionales en activo, en sintonía con lo que han sido los simposios 
anteriores, y que la participación crítica de tantos docentes y educadores ha validado.

8.30 - 9.15 Acreditació i lliurament de documentació  / Acreditación y 
entrega de  documentación

9.15 - 10.00 Inauguració del VII Simposi

 Acte d’homenatge i record al Dr. Miquel Siguan i Soler. 
Membre fundador del Simposi / Acto de homenaje y recuerdo 
al Dr. Miquel Siguan i Soler. Miembro fundador del Simposio

10.00 - 11.30 Conferència inaugural: La reconstrucció de la raça i l’educació 
en la conquesta de la ciutat i la universitat per part de les 
classes mitjana i mitjana-alta, en l’era del neoliberalisme i la 
globalització / La reconstrucción de la raza y la educación en la 
conquista de la ciudad y la universidad por las clases media y 
media-alta, en la era del neoliberalismo y la globalización

 A càrrec del Sr. Cameron McCarthy. University of Illinois at 
Urbana-Champaign. EUA 

11.30 - 12.00 Pausa cafè

12.00 - 13.30 Presentació de comunicacions / Presentación de comunica-
ciones

16.00 - 18.00 Taula d’anàlisi d’experiències pràctiques d’educació antiracis-
ta / Mesa de análisis de experiencias prácticas de educación 
antirracista

 Amb la participació de:
 Sr. Chema Castiello. Grupo Eleuterio Quintanilla (Gijón) 
 Sr. Jesús Salinas. Asociación de Enseñantes con Gitanos 

(Barcelona)

18.30 - 20.30  Projecció cinematogràfica. “La Ola” (“Die Welle” -  
Dennis Gensel, 2008).

 Cinema Truffaut (C. Portal nou, 7. Girona)

      Divendres, 19 de novembre 

9.30 - 10.30 Conferència: Hi ha possibilitats d’implementar una educació 
antiracista? Una reflexió a partir dels discursos i actituds 
socials dominants / ¿Hay posibilidades de implementar una 
educación antirracista? Una reflexión a partir de los 
discursos y actitudes sociales dominantes

 A càrrec del Sr. Walter Actis. Colectivo Ioé. (Madrid)

10.30 - 11.00 Pausa cafè

11.00 - 13.00 Taula d’anàlisi d’experiències pràctiques sobre educació 
antiracista i convivència intercultural en àrees específiques 
del currículum / Mesa  de anàlisis de experiencias prácticas 
sobre educación antirracista y convivencia intercultural en 
áreas específicas del currículum

 Amb al participació de:
 Sr. Lluís Vallvé. Consorci d'Educació de Barcelona. Àrea 

d’Innovació Educativa 
 Sra. Encarna Hidalgo. INS Manuel Carrasco i Formiguera 

(Barcelona)

13.00 - 14.00 Presentació de comunicacions / Presentación de comunica-
ciones

16.00 - 17.30 Conferència de cloenda: Afrontar el racisme a les escoles: 
unes lliçons des del Regne Unit / Plantar cara al racismo en 
las escuelas: algunas lecciones desde el Reino Unido

 A càrrec de la Sra. Stella Dadzie. Escriptora i consultora 
educativa. Front Line Training & Consultancy Ltd, UK 

17.30 - 17.45 Cloenda / Clausura

17.45 - 18.15  Lliurament de certificats / Entrega de certificados

18.30 - 20.30  Projecció cinematogràfica. “La Ola” (“Die Welle” -  
Dennis Gensel, 2008). Cinema Truffaut (C. Portal nou, 7. 
Girona)

Els dies del Simposi es podrà visitar, a la mateixa seu, l’exposició “Pensad que 
esto ha sucedido. Lecciones del holocausto” del Grup Eleuterio Quintanilla i 
consultar els materials didàctics complementaris.

Los días del Simposio se podrá visitar, en la misma sede, la exposición 
“Pensad que esto ha sucedido. Lecciones del holocausto” del Grupo Eleuterio 
Quintanilla y consultar los materiales didácticos complementarios.

Notes:          
A l’inici del Simposi es lliurarà un dossier amb els resums de les interven-
cions que tindran lloc durant aquests dies. / Al inicio del Simposio se 
entregará un dossier con los resúmenes de las intervenciones que tendrán 
lugar estos días.
Les conferències i les sessions d’anàlisi d’experiències tindran traducció 
simultània al català i a l’espanyol. / Las conferencias y las sesiones de 
análisis de experiencias contarán con traducción simultánea al catalán y 
al español.
Durant les pauses cafè se servirà esmorzar amb productes de comerç just 
d’Intermón Oxfam de Girona. / Durante las pausas-café se servirá desayu-
no con productos de comercio justo de Intermón Oxfam de Girona.
La sessió cinematogràfica és gratuïta per a les persones inscrites al Simposi.  
L’aforament és limitat.  / La sesión cinematográfica es gratuita para las 
personas inscritas en el Simposio. El aforo es limitado.

Més informació al web del Simposi / Más información en la web del Simposio  
http://www.udg.edu/simposiice

Les propostes de comunicacions es poden presentar fins al 13 d’octubre de 
2010, mitjançant el formulari que està disponible al web del Simposi (vegeu 
l’apartat "Comunicacions"). Cal emplenar els camps d’identificació que s’hi 
demanen i enviar el document (arxiu en format ".doc" o ".rtf") amb la 
proposta de comunicació. Aquest document ha de tenir una extensió mínima 
de 7.500 caràcters amb espais i màxima de 13.500 caràcters amb espais.

Les propostes rebudes seran avaluades per dos membres del comitè científic 
del VII Simposi. Es prioritzaran les referides a experiències realitzades o en 
procés, centrades en la temàtica del Simposi.

La resolució del comitè científic es comunicarà per correu electrònic a les 
persones interessades a partir del 22 d’octubre de 2010. 

L’organització es posarà en contacte amb les persones que comptin amb una 
comunicació acceptada pel Comitè Científic per tal de concretar els detalls 
referents a la presentació de l’experiència o la recerca en el Simposi.

Almenys un/a dels/les autors/es d’una comunicació acceptada haurà de 
formalitzar la inscripció i fer el pagament corresponent al VII Simposi. 

L’organització expedirà un certificat de presentació de comunicació a nom 
de l’autor/a o autors/es inscrits que presentin comunicació. En aquest 
certificat hi constaran els noms de tots els autors/es de la comunicació. 

Cada comunicació disposarà de 30 minuts per a la presentació. 

Las propuestas de comunicaciones pueden presentarse hasta el 13 de 
octubre de 2010, mediante el formulario que está disponible en la  misma 
página web del Simposio (véase el apartado "Comunicaciones"). Es 
necesario rellenar los campos de identificación que se solicitan y enviar el 
documento (archivo en formato ".doc" o ".rtf") con la propuesta de la 

comunicación. Este documento debe tener una extensión mínima de 7.500  
caracteres con espacios y máxima 13.500 caracteres con espacios.

Las propuestas de comunicaciones recibidas serán evaluadas por el comité 
científico del VI Simposio. Se priorizarán las que se refieran a experiencias 
realizadas o en proceso, relativas a la temática del Simposio.

La resolución del comité científico se comunicará por correo electrónico a 
las personas interesadas a partir del 22 de octubre de 2010.

La organización se pondrá en contacto con las personas que tengan una 
comunicación aceptada por el Comité Científico para concretar los detalles 
referentes a la presentación de la experiencia o la investigación en el 
Simposio.

Como mínimo uno de los/las autores/as de una comunicación aceptada 
deberá formalizar la inscripción y el pago correspondiente al VII Simposio. 

La organización expedirá un certificado de presentación de comunicación a 
nombre del autor/a o autores/as inscritos que presenten comunicación. En 
esta certificación constarán los nombres de todos los autores de la comuni-
cación.
Cada comunicación contará con 30 minutos para su presentación.

Publicació
Està previst recollir en la publicació del Simposi una selecció de les interven-
cions presentades. / Está previsto incluir en la publicación del Simposio una 
selección de las intervenciones presentadas. 

Membres del comitè científic
Xavier Besalú. (Universitat de Girona), Francesc Carbonell. (APES. Assessora-
ments i Projectes en Educació Social), Meritxell Estebanell. (Universitat de 
Girona), Pep Gratacós. (Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya), 
Joaquim Martí. (Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya), Enric 
Prats. (Universitat de Barcelona), Antoni Sans. (Universitat de Barcelona), 
Joan Perera. (Universitat de Barcelona), Mª Rosa Terradellas. (Universitat de 
Girona)

Membres del comitè organitzador 
Sílvia Aznar (ICE. Universitat de Girona), Xavier Besalú (Universitat de Girona), 
Cristina Figuer (ICE. Universitat de Girona), Empar Garrido (ICE. Universitat de 
Girona), Joan Perera (ICE. Universitat de Barcelona).

Inscripció i pagament
La inscripció es fa mitjançant el formulari específic de la pàgina web

 http://www.udg.edu/simposiice.
La inscripción se realiza mediante el formulario específico de la página web 

 http://www.udg.edu/simposiice.

Termini d’inscripció i formalització del pagament:
Fins al 10 de novembre de 2010 (o per aforament complet)
Hasta el 10 de noviembre de 2010 (o por aforo completo)

Quota d'inscripció
Pagaments fins al 31 d’octubre / Pagos hasta el 31 de octubre: 60 € 
Pagaments a partir de l’1 de novembre / Pagos a partir del 1 de noviembre: 90 €

Formes de pagament
- Per transferència bancària: Ingressar l'import corresponent al núm. de 
compte del Banco Santander: 0049-1807-31-2910663141. Cal indicar que el 
motiu de l’ingrés és la inscripció al VII Simposi i fer-hi constar el nom, 
cognoms i NIF de la persona inscrita.
- Per targeta de crèdit: Cal imprimir el Formulari de pagament per targeta, 
omplir les dades que se sol•liciten, signar-lo i enviar-lo per fax al: 972 41 
82 47 o per correu electrònic a simposi.ice@udg.edu.
IMPORTANT!!! Els formularis rebuts a partir de les 00.00h del dia 1 de 
novembre seran considerats dintre del 2n termini (quota de 90€).
La Secretaria del Simposi comunicarà mitjançant correu electrònic 
l’acceptació de la inscripció un cop formalitzat el pagament.
Aforament limitat. 
- Por transferencia bancaria: Ingresar el importe correspondiente en el 
núm. de cuenta del Banco Santander: 0049-1807-31-2910663141. Debe 
indicarse que el motivo del ingreso es la inscripción al VII Simposio y hacer 
constar nombre, apellidos y NIF de la persona inscrita.
- Por tarjeta de crédito:
Imprimir el Formulario de pago por tarjeta, rellenar los datos solicitados, 
firmarlo y enviarlo por fax al: 972 41 82 47 o por correo electrónico a 
simposi.ice@udg.edu.
¡¡¡IMPORTANTE!!! Los formularios recibidos con posterioridad a las 00.00h 
del día 1 de noviembre serán considerados dentro del 2º plazo (cuota de 
90€).
La Secretaría del Simposio confirmará mediante un correo electrónico la 
aceptación de la inscripción una vez formalizado el pago.
Aforo limitado. 

No es tornarà l’import de la inscripció per motius aliens a l’organització / 
No se devolverá el importe de la inscripción por motivos ajenos a la organi-
zación.
 
Informació i inscripcions
Secretaria Tècnica VII Simposi
Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. Universitat de Girona
Telèfon: 972 41 87 02 / 03  
simposi.ice@udg.edu                           
http://www.udg.edu/simposiice

Transports i allotjament
Consulteu informació al web del Simposi.
Información en el web del Simposio.

Seu del Simposi  
El Simposi es durà a terme a: 
Auditori de La  Mercè
Pujada de la Mercè, 12
17004 Girona

Girona, 18 i 19 de novembre 2010

SETÈ SIMPOSI: 
LLENGUA, EDUCACIÓ I IMMIGRACIÓ 
Convivència intercultural i educació antiracista    
Convivencia intercultural y educación antirracista 

 http://www.udg.edu/simposiice

Lloc de realització: 
Auditori de la Mercè
Pujada de la Mercè, 12
Girona
 

Presentació de comunicacions 


