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EDUCAR EN LA JUSTÍCIA 

El grup Jurídic Secundària Universitat de l’ICE-CF de la UdL organitza la I 
JORNADA D’ENSENYAMENTS JURÍDICS / EDUCAR EN LA JUSTÍCIA en 
col·laboració amb els departaments d’Ensenyament i de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya i la Facultat de Dret i Economia de la UdL.    

Aquesta jornada es celebrarà el proper dilluns 21 de novembre 2011 a 
la SALA de JUNTES de la Facultat de Ciències de l’Educació. Campus de 
Cappont de la UdL a Lleida. Avinguda de l’Estudi General, 4. 

El Grup de Treball Jurídic Secundària Universitat de l’ ICE-CFC de la UdL, 
format per professorat universitari i de secundària de l’àrea de FOL 
(Formació i Orientació Laboral), té com a finalitat des de la seva 
constitució la promoció de la formació jurídica en els ensenyaments de 
secundària obligatoris i postobligatoris. Des d’aquest grup de treball 
s’han elaborat diverses propostes didàctiques i curriculars tant pel que 
fa a l’Educació Secundària Obligatòria com al Batxillerat. A més a més, 
des dels centres educatius col·labora amb empreses i administracions 
oferint a l’alumnat treballs de recerca i estades d’empresa amb un alt 
contingut jurídic. 

En els darrers cursos el grup ha anat treballant conjuntament i ha 
detectat que es fan molts esforços i es presenten iniciatives molt 
interessants que després són de baixa aplicació als instituts per la 
manca de vertebració d’aquests ensenyaments jurídics, per la poca o 
nul·la presència que aquests tenen als centres educatius i/o per la 
manca de sensibilització del col·lectiu docent i de les administracions 
educatives en vers aquest tema. 

És per això que per tal de crear un marc de reflexió que pugui donar 
respostes a l’actual mancança d’una formació jurídica en els 
ensenyaments de secundària, marqui objectius i creï continguts, s’ha 

cregut convenient organitzar una Jornada sota el títol: Educar en la 

Justícia, on poder aplegar a tots els agents, tant socials com 
institucionals que d’una forma directa o indirecta, poden ajudar a 
impulsar la difusió i promoció dels ensenyaments jurídics a 
l’ensenyament secundari obligatori i postobligatori.  

 

PROGRAMA 

9.00h    Recepció dels assistents  

9.15h    Presentació de la Jornada  

9.40h -10.40h  Conferència inaugural   

Aspectes rellevants del dret civil català 

A càrrec del Dr. Carles Florensa / director de la Comissió de Codificació 
de Catalunya  i catedràtic de Dret Civil de la UdL 

10.40h -11.10h  Pausa- cafè  

11.10h -12.10h  Conferència  

Plantejament des del món de la docència, la incorporació del dret en el 
món de l’educació. Educació i dret 

A càrrec del Sr. Ramon Plandiura advocat i professor de ciència política 
de la Universitat Pompeu Fabra. 

12.10h -13.45h  Taula rodona  

EDUCAR EN JUSTÍCIA: Experiències educatives. 

-Sra. Neus Cortada. Coordinadora de grau  de grau de Dret i professora 
de Dret Civil. 

-Sr. Gabriel Gómez, professor de la matèria optativa tipificada 
“Introducción al Derecho” al Batxillerat de l’IES “Andrés de Vandelvira” de 
Baeza. 

-Sra. Isabel Prat, tècnica docent de la Direcció General de la FP Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial. Cicle formatiu Gestió Administrativa 
(auxiliar jurídic)  

-Dr. Joan Pagès, professor de didàctica de les ciències socials de la UAB i 
autor de la publicació “Ensenyar i aprendre la justícia”. Eina creada per 
l’Institut Municipal d’Educació  de Barcelona.  

14.00h   Cloenda  


