
Objectius 
Conèixer les conclusions de la recerca.
Intercanviar experiències de centres educatius, tant 
d’infantil i primària com de secundària, que treballen per 
a la participació i la democràcia partint de pràctiques 
concretes o de manera més global, del projecte 
pedagògic.
Debatre quin hauria de ser l’horitzó dels centres 
educatius quant al concepte i la vivència de democràcia 
a les escoles, la veu i els drets de la infància i la joventut, 
etc.

Continguts
Democràcia: concepte i dimensions
Inclusió i democràcia
Participació als centres educatius 
Protagonistes dels entorns democràtics

Metodologia
El seminari es planteja com un intercanvi entre ponents i 
participants, de manera que després de cada ponència 
s’obrirà un espai de debat. 

Persones destinatàries 
Docents de l’etapa d’educació infantil, primària i 
secundària
Personal investigador
Estudiants de Grau, Màster i Doctorat
Altres agents de la comunitat educativa

Durada
10h

Inscripció
Gratuïta

L’activitat està reconeguda com una jornada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Cal assistir al 80% de la jornada per poder 
obtenir el certificat d’assistència.

Lloc
Sala Segimon Serrallonga (Masia Torre dels Frares)
C/ Perot Rocaguinarda, 17 - 08500 Vic

SEMINARI INTERNACIONAL:
Democràcia, participació i 
educació inclusiva als centres 
educatius. Cap on avancem?

INTERNATIONAL SEMINAR: 
Democracy, participation and 
inclusive education in schools. 
Where does it go?

Divendres 6 i dissabte 7 
de maig de 2016
Universitat de Vic

Per a més informació:
alba.parareda@uvic.cat
Tel.: 938 816 164 / Extensió 1228
           

Organitza: 
Demoskole
Grup de Recerca Educativa de la UVic-UCC (GREUV)
Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius 
i Socioculturals (GRES)

Col·labora:
Centre d’Innovació i Formació en Educació 

https://campus.uvic.cat/formulari/index.php/954614?lang=ca
https://www.google.es/maps/place/Sala+Seguimon+Serrallonga+-+Masia+Torre+dels+Frares/@41.9318803,2.2437997,17z/data=!4m5!1m2!2m1!1ssala+segimon+serrallonga!3m1!1s0x0000000000000000:0x05cd3f2984f5ab4e


Descripció 
El Seminari Internacional que proposem té la finalitat de 
presentar les conclusions de la recerca Demoskole: 
Democracia, participación y educación inclusiva en los 
centros educativos*. Aquesta activitat, d’una banda, 
pretén donar a conèixer les principals aportacions de la 
recerca pel que fa a la democràcia a les escoles i 
instituts. Per altra banda, volem que sigui una jornada 
d’intercanvi d’experiències participatives i democràtiques 
entre els centres assistents.

Presentació
Des de l’any 2013, investigadors i investigadores dels 
grups de recerca GREUV i GRES**, treballen amb 
centres educatius, d’infantil i primària i secundària, per 
analitzar i impulsar la democràcia i la participació en el 
marc del projecte Demoskole. 

En paraules de Dewey (1916), la democràcia a l’escola 
s’ha de materialitzar en una forma de viure en comunitat. 
Entenem que la democràcia als centres es basa en 
quatre eixos essencials: a) la governança, la capacitat 
dels agents educatius per participar en processos de 
presa de decisions; b) l’habitança, la capacitat de tots 
els agents de la comunitat educativa d’estar bé i en 
harmonia; c) l’alteritat, tenir en compte les altres 
persones; d) els valors, com el respecte, la llibertat 
d’expressió, la cooperació, entre d’altres, 
necessàriament transversals i presents als eixos 
anteriors per a la vivència de la democràcia escolar. 

Així, des del Seminari, i en el marc de la investigació, ens 
proposem debatre amb ponents de rang internacional 
junt amb els centres educatius com assolir que les 
escoles i els agents educatius visquin la democràcia tal 
com l’hem descrita anteriorment, amb l’objectiu final que 
l’escola esdevingui més participativa i inclusiva.

*Projecte de 3 anys de durada (2013–2015): Demoskole. Democracia, participación y 
educación inclusiva en centros educativos. MINECO (Referència: 
EDU2012-39556-C02-01/02).

**Investigadors del Grup Recerca Educativa de la Universitat de Vic - UCC (GREUV): IP: 
Núria Simó. Mar Beneyto, Isabel Carrillo, Laura Domingo, Laura Farré, Esther Fatsini, Cati 
Lecumberri, Alba Parareda, Joan Soler, Itxaso Tellado i Antoni Tort. Investigadors del Grup 
de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals (GRES): IP: Jordi 
Feu. Paco Abril, Xavier Besalú, Joan Canimas, Margarida Falgàs, Patrícia Melgar, Eduard  
Mondéjar, Glòria Muñoz, Josep Miquel Palaudàrias, Oscar Prieto i Carles Serra. 

Programa
Primera sessió
Dia: 06/05/2016
15:00 – 15:30
Recollida de documentació
15:30 – 16:00
Benvinguda i presentació 
A càrrec de Núria Simó (UVic-UCC) i Jordi Feu (UdG)
16:00 – 17:30
Ponència + Debat
“Radical Democracy and Student Voice in Secondary 
Schools”
A càrrec de Michael Fielding. Institute of Education. 
University College London (Regne Unit)*** 
17:30 – 18:00
Descans
18:00 – 20:00 
Taula rodona + Debat  
Projectes i experiències educatives de centres 
d’educació secundària

Segona sessió
Dia: 07/05/2016
9:00-10:30
Ponència + Debat
“Inclusive Education and Children's Voices”
A càrrec de Kyriaki Messiou. University of Southampton 
(Regne Unit)***
10:30 – 11:00
Descans
11:00 – 13:00
Taula rodona + Debat
Projectes i experiències educatives de centres 
d’educació infantil i primària 
13:00 – 14:00
Conclusions i propostes de millora a càrrec de Núria 
Simó (UVic-UCC) i Jordi Feu (UdG) 

***Les ponències internacionals comptaran amb servei de traducció simultània.
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