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PROGRAMA 
Dimarts, 9 de març de 2021
Espai: Auditori, Lleialtat Santsenca (Carrer d’Olzinelles, 31, Barcelona)

17.30h  Inauguració  

Primera sessió: “ La segregació escolar: causa, conseqüència o perpetuació 
de la desigualtat material?”

   17.45h  Borja Barragué. Doctor en Dret i en Ciències Polítiques. Professor de Filosofia del Dret (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia). 

 “Tenim (bones) raons per a reclamar la igualtat d’oportunitats educatives?”

   19.15h Marga León. Professora de Ciència Política (Universitat Autònoma de Barcelona). Investigadora en 
política pública i reforma de l’estat del benestar. 

                “Desigualtat social i segregació escolar”

Dijous, 11 de març de 2021
Espai: Auditori, Lleialtat Santsenca (Carrer d’Olzinelles, 31, Barcelona)

Segona sessió:  “ Titularitat públicoprivada i elecció de centre: causes de la 
segregació escolar”

   17.30h Javier Murillo. Doctor en Ciències de l’Educació i Professor Titular del Departament de Didàctica i 
Teoria de l’Educació (Universidad Autónoma de Madrid).

 “El greu repte de la segregació escolar per a l’equitat educativa”

   19.00h Xavier Bonal. Catedràtic de Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona) i Professor d’Educació i 
Desenvolupament Internacional (University of Amsterdam).

 “Elecció, doble xarxa i desigualtats d’accés a l’escolaritat”

Dimarts, 16 de març de 2021
Espai: Sala 01, Lleialtat Santsenca (Carrer d’Olzinelles, 31, Barcelona)

Tercera sessió:  “ Conseqüències socials i econòmiques de la desigualtat 
educativa”

   17.30h Cynthia Martínez-Garrido.  Doctora en Educació i Investigadora de la Càtedra UNESCO en Educació 
per a la Justícia Social (Universidad Autónoma de Madrid).

 “El repte de la segregació escolar a Espanya”

   19.00h Ponent pendent de confirmació 

Dijous, 18 de març de 2021
Espai: Auditori, Lleialtat Santsenca (Carrer d’Olzinelles, 31, Barcelona)

Quarta sessió: “ Altres factors de desigualtats educatives: des de la 
competència entre centres a la segregació residencial”

   17.30h Gerard Ferrer. Doctor en Sociologia i Pedagog. Investigador del projecte Reformed (Universitat Autònoma 
de Barcelona) sobre els efectes de les polítiques d’autonomia de centres i de rendició de comptes.

 “ Autonomia de centre, competència entre escoles i segregació escolar: política educativa i 
conseqüències no desitjades”

   19.00h  Teresa Tapada. Doctora i Professora d’Antropologia (Universitat Autònoma de Barcelona) i 
Investigadora en antropologia urbana i de l’espai construït. 

 “De la micro segregació a l’estigma barrial”

Cal inscripció prèvia a:
www.affac.cat/cursanual2021
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El curs es podrà seguir i comentar en directe per streaming, a través  
de la Plataforma de Formació Online de l’aFFaC (affac.cat/eformacio), 
i també per xarxes socials amb el hashtag: #3rCursAnualaFFaC
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Cal inscripció prèvia a:
www.affac.cat/cursanual2021 

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes 
per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació 
permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expe-
dient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar 
com a acreditació per participar en els diferents concursos o convo-
catòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalun-
ya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.
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Patrocinen:

Dimarts, 23 de març de 2021
Espai: Auditori, Lleialtat Santsenca (Carrer d’Olzinelles, 31, Barcelona)

Cinquena sessió: “Eines per combatre la segregació escolar”

   17.30h Carmen Rodríguez. Doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació i Professora Titular en Didàctica i
Organització Escolar (Universidad de Málaga). 
“Polítiques educatives basades en la demanda i el seu impacte en la segregació escolar”

   19.00h Lidón Gasull. Directora de l’aFFaC i Advocada en Drets Humans.
“Respostes jurídiques a polítiques segregadores”

Dijous, 25 de març de 2021
Espai: Auditori, Lleialtat Santsenca (Carrer d’Olzinelles, 31, Barcelona)

Sisena sessió: “ L’experiència dels professionals en centres segregats: 
obstacles i propostes”

 17.30h Taula d’experìències amb direccions de centres públics i personal d’atenció 
especialitzada. 

Mapa síntesi: “ Anàlisi, diagnosi i propostes per combatre la segregació  
escolar”

   19.00h Clara Esteve i Clàudia Guillem. Membres de La Biscuit: facilitació de processos de reflexió i
desenvolupament. 

  19.45h Cloenda
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