
 

 

 

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 que estiguin matriculats i elaborant la  tesi el curs 2012-2013. 
 En cas que quedin places vacants, també es poden inscriure 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  
   

Les inscripcions es poden fer fins el 5 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 

 
Dimecres  
13 de febrer 

 
10.00h  a 12.00h 
 
 
 
 
 
12.00h a 14.00h 
 
 
16.00h a 18.00h 
 
 
 
 
18.00h  a 20.00h 

 
Conferència inaugural: 
Investigación sobre liderazgo Educativo en EEUU. Procesos 
metodológicos 
A càrrec del Dr. Charles Slater de la California State University 
Lloc: Saló de Graus de la Facultat de Pedagogia  
 
Podeu assistir a la Xerrada-col�loqui( *) que organitza la Facultat  
de Formació del Professorat 
 
Movilidad  internacional en la UE 
A càrrec de la Dra. Marta Burguet,  professora del departament de 
Teoria i Història de l’Educació de la UB 
Lloc: Saló de Graus de la Facultat de Pedagogia 
 
Conferència:  
Sistema de acreditación 
A càrrec del Dr.  Juan Carlos Campbell de la Universidad Católica de 
Valparaíso 
Lloc: Saló de Graus de la Facultat de Pedagogia 
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13, 14 i 15 de febrer de 2013 



 
Dijous  
14 de febrer 

 
10.00h a 14.00h 
 
 
 
 
16.00h  

 
Taller: 
El tractament de dades textual amb el DTM:Vic. Anàlisi mixta 
(quanlitativa-quantitativa) 
A càrrec del Sr.  Antoni Ruiz, professor del departament de Mètodes 
d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la UB 
Lloc:  Sala de Juntes de la Facultat de Pedagogia 
 
Activisme universitari: vies de participació universitària, sobretot 
per part dels doctorands. 
Dinamitzat pel Grup d’estudiants 
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Pedagogia 
 

 
Divendres  
15 de febrer 

 
10.00h a 14.00h 
 

 
Taller: 
Taller de escritura: La propia voz 
A càrrec de la Dra. Laura Duschatzky de FLACSO 
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Pedagogia 

 
 
(*)Xerrada-col�loqui: Com publicar en Revistes d’Impacte 
     A càrrec del Dr. Daniel Torres Salinas de la Universidad de Granada 
     Organitza: Facultat de Formació del Professorat 
     Dia: 13 de febrer, de 12.00h a 14.00h  
     Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Formació del Professorat (edifici Migdia, 3a planta) 
 
 
 
 
 
Escola d’Hivern de Doctorat  
 
Organitzen:   Facultat de Pedagogia 
           Facultat de Formació del Professorat 

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

 
Per a més informació:   Montse Herrera 

 e-mail:     doctoratpedagogia@ub.edu  
 telèfon:    934035200  

    www.ub.edu/pedagogia/noticies/programa_EHD_2013.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


