
d'
de

Escola
Hivern
Doctorat

Fac. Pedagogia

 

 

Presentació 
L'Escola d'Hivern de Doctorat s'organitza com a complement de la formació per als 

doctorands durant els anys dedicats a l'elaboració de les tesis. També ofereix un espai de 
comunicació que permet estar al corrent de temes recents i d'interès per als doctorands.   

Destinataris 
Estudiants de doctorat de la Facultat de Pedagogia que estiguin matriculats i elaborant la 

tesi el curs 2011-2012. 
En cas que quedin places vacants, també es poden inscriure estudiants dels màsters oficials, així 
com altres membres de la facultat. 

Inscripcions 

Cal que envieu un correu electrònic a: doctoratpedagogia@ub.edu  indicant:  
-Nom i cognoms 
 -DNI 
 -Sessions a les que feu la inscripció (Taller 1, Taller 2 , Seminari)  
   
Abans de formalitzar la inscripció heu de tenir en compte:   
-Si es fa la inscripció al seminari a càrrec de Carlos Skliar s’ha d’assistir les tres tardes atès  
 que el seminari s’ha estructurat en tres sessions.  
-És necessari tenir coneixements previs d’estadística aplicada a la investigació educativa per 
  inscriure’s al taller de Ruth Vilà. 

    
Les inscripcions es poden fer fins el 14 de febrer. El nombre màxim d'inscripcions és limitat. 
Si alguna sessió no arriba a un nombre suficient d’inscrits se suspendrà, prèvia comunicació als 
interessats. 
Les inscripcions són gratuïtes. S'entregarà un certificat d'assistència expedit per la Facultat de 
Pedagogia. 

Sessions  

 

Dia                      Hora                  Sessió 

 
Dimarts 21  

 
11h a 14h 
 
 
 
 
 
15,30h a 19,30h 

 
Taller 1: 
Taller de Teoria Fonamentada 
A càrrec de Jordi Bonet Martí, professor de la UAB 
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Pedagogia (Edifici Migdia, 4a 
planta) 
 
Seminari  
Escenas educativas y formas de narrar lo pedagógico entre lo filosófico 
y lo literario. 
A càrrec de Carlos Skliar  (FLACSO / Argentina) 
Lloc: Sala d’Actes del Palau de les Heures 
 
 
 

  21, 22 i 23 de febrer de 2012 



 
Dimecres 22 

 
11h a 14h 
 
 
 
 
15,30 h a 19,30h 
 
 
 
 
 

 
Taller 2: 
Arbre de decisions 
A càrrec de Ruth Vilà Baños, professora de la UB 
Lloc:  aula d’informàtica a determinar 
 
Seminari 
Escenas educativas y formas de narrar lo pedagógico entre lo filosófico 
y lo literario. 
A càrrec de Carlos Skliar  (FLACSO / Argentina) 
Lloc: Sala d’Actes del Palau de les Heures 
 

 
Dijous 23 

 
15,30 h a 19,30h 
 

 
Seminari 
Escenas educativas y formas de narrar lo pedagógico entre lo filosófico 
y lo literario. 
A càrrec de Carlos Skliar  (FLACSO / Argentina) 
Lloc: Sala d’Actes del Palau de les Heures 

 
 
Organitza:  Facultat de Pedagogia.  

       Universitat de Barcelona 
       Passeig  Vall d’Hebron, 171  edifici Migdia,  4a planta   
       08035 Barcelona 

 
 
Per a més informació:   Montse Herrera 

 e-mail:     doctoratpedagogia@ub.edu  
 telèfon:    934035102   

    www.ub.edu/pedagogia/noticies/Programa_EHDoctorat_2012.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


