
II JORNADA

DINAMITZACIÓ CULTURAL 
TRANSFORMATIVA 

11 i 12 MAIG Sala de Graus. 
Facultat de Pedagogia. Edifici Migdia 1. 4a planta.
Campus Mundet. Pg. Vall d’Hebron, 171 - Barcelona.

Reconeixement de crèdits de lliure elecció. 
Amb el suport de:
- Facultat de Pedagogia
- Departament de Treball Social
 i Serveis Socials

dies lloc

2010



II Jornades de Dinamització cultural 
transformativa. 11 i 12 de maig 2010.

Organitzen: Ferran Cortès, Jordi Sancho, Marta 
Llobet i Mª José Sanchez

Aquest any volem obrir novament un espai de 
debat a la comunitat universitària entorn del 
potencial de la cultura com a instrument de 
transformació social. 

Pensem que cal seguir impulsant el treball comú 
entre el món de la cultura i lʼart i el del treball social 
i educatiu. 

Avui diverses experiències ens estan demostrant 
que aquestes sinergies permeten definir noves 
estratègies dʼacció individual i col·lectiva plenes de 
creativitat i molt significatives pels que hi 
participen. Volem difondre aquestes experiències 
en el Campus Mundet i contribuir a obrir un debat 
sobre la possibilitat de convertir-lo en un espai 
dʼexperimentació cultural

Crèdits de lliure el·lecció
Aquesta activitat està reconeguda per la Comissió 
Acadèmica de la Facultat de Pedagogía amb 1ʼ5 
crèdits de lliure el·lecció.  Per tal dʼobtenir el 
certificat dʼaprofitament de lʼactivitat lʼestudiant 
haurà dʼinscriureʼs a la jornada, acreditar 
lʼassistència a la mateixa i de fer un breu treball 
(2-3 pàgines) que podrà consistir en:

- Reflexió sobre un dels temes tractats a la jornada
- Proposta de dinamització cultural al campus
- Algun altre treball a convenir

Inscripció:

Heu dʼomplir el formulari dʼinscripció següent: 

http://bit.ly/bmmtxW
També es podrà fer la inscripció el mateix dia de 
les jornades.

Entrada lliure a totes les activitats de les jornades

Programa:

Dimarts 11 de maig de 2010

9:00 a 9:30 h.     Presentació de la jornada. 
Degana de la Facultat de Pedagogia

9:30 a 10:30 h.   La dinamització cultural com a 
estratègia de transformació. Mª José Sanchez

10:30 a 11:30 h. Lums i ombres de les crides a la 
participació. Jordi Sancho

11:30 a 12:00 h. Descans i esmorzar

12:00 a 14:00 h. Taula dʼexperiències: Espais 
culturals dinamització comunitària
• Casa Orlanday: Daniel Arrando, director
• Centre Cívic El Coll: Xavier Franch, director
• Ateneu Candela: representant a determinar

16:00 a 18:00  h. Taller de teatre:   Teatre 
Paʼtothom 

Dimecres 12 de maig de 2010

9:00 a 10:00   La dinamització cultural com una 
experiència educativa. Ferran Cortès

10:00 a 12:00. Taula dʼexperiències: la 
dinamització i creació cultural com    
experiència educativa
• Universitat Nómada: Tomi Herreros
• Circ Menut (pendent de confirmar)
• Roots and routes: Cilia Willem

12:00 a 12:30. Descans i esmorzar

12:30 a 13:30.  Experiències de dinamització 
cultural del campus per part dels estudiants: 
Representants de La Cargolera i Assemblea  
dʼestudiants Mundet

15:30 a 17:00. Taller de propostes per la 
dinamització cultural del campus Mundet. 
Dinamització: Jordi Sancho, Marta Llobet, Mª José 
Sánchez i Ferran Cortès

17:00 a 18:00: Posada en comú propostes de taller 
i conclusions de la jornada. Marta LLobet

http://bit.ly/bmmtxW
http://bit.ly/bmmtxW

