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t Personalment a les oficines del Col·legi (pagament en efectiu, amb xec o 
VISA)
t Per Internet: http://www.cdl.cat (pagament amb VISA)

lloc
Divendres: Sala Sant Domènec, C/ de Sant Domènec, 2
Dissabte: Auditori del Centre Cultural i de Congresos Lauredià pl. Germandat, 
4-6
Tallers: Universitat d’Andorra, pl. Germandat, 7, St .Julià de Lòria

ÈTICA I CIÈNCIA: UN EqUILIbRI (Im)pOSSIbLE?
UN DEbAT A L’AULA

Debatrem sobre l’equilibri de l’ètica i la ciència i alhora reflexionarem sobre les 
relacions, de vegades complexes, entre les ciències, les ètiques, les polítiques i 
els valors socials.

Potser ha arribat el moment de preguntar-se si aquest debat està inclòs en el 
projecte d’escola i veure com es reflecteix en el dia a dia de les aules, les tutories 
i no solament en els continguts de les matèries. 

Amb la participació de professorat i experts del món educatiu i científic 
abordarem conjuntament aquest debat i reflexió per buscar vies que permetin a 
l’escola plantejar objectivament aquestes reflexions i dinamitzar-les a l’aula.

Gràcies a la ciència ens podem comunicar a través dels mars i sobrevolar 
els núvols, podem curar malalties i entendre el cosmos, però aquests 
mateixos descobriments es poden convertir en unes màquines de matar 
cada vegada més eficaces. Les guerres de l’època contemporània ens 
ensenyen aquesta veritat. Hiroshima ens ensenya aquesta veritat. El 
progrés tecnològic pot ser la nostra perdició si no va acompanyat d’un 
progrés equivalent de les institucions humanes. La revolució científica 
que va portar a la partició de l’àtom necessita també una revolució moral.

Fragment del discurs pronunciat per Barack Obama a Hiroshima el 27 de 
maig del 2016

	  

	  

 

 

30 de setembre i 1 d’octubre del 2016
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VI Jornades InternacIonals de reflexIó educatIVa a la seu d’urgell I andorra

DIvenDres 30 De setembre
lloc: Sala Sant Domènec (c/Sant Domènec, 2), la Seu d’Urgell

16 h: Visita guiada de la la Seu i la catedral de Santa Maria

17.30 a 18 h: Recepció dels assistents

18 h: Acte inaugural
Joan-Enric Vives, copríncep d’Andorra i arquebisbe d’Urgell
Meritxell Ruiz, Consellera d’Ensenyament 
Èric Jover, ministre d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra
Albert Batalla, alcalde de la Seu d’Urgell
Josefina Cambra, degana del Col·legi de Llicenciats de Catalunya
Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers
Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols
Miquel Nicolau, rector de la Universitat d’Andorra

Conductor de l’acte: Àlex Rocas, vicedegà del Col·legi de Llicenciats de Catalunya

18.45 h: Conferència inaugural
El coneixement científic i el saber de l’ètica
A càrrec de Màrius Morlans, metge i membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i 
expresident de la Comissió Deontològica del COMB

Presentació: Núria Terribas

DIssabte 1 D’octubre
lloc: Auditori del Centre Cultural i de Congressos Lauredià pl. Germandat,4-6. 
Tallers: Universitat d’Andorra, pl. Germandat, 7, St .Julià de Lòria

9 a 11 h: Debat a dos
Ètica i ciència: un equilibri (im)possible?
– Begoña Román, professora en la Facultat de Filosofia de la Universitat de 
Barcelona i secretària executiva d’Ethos Ramon Llull

organItzacIó

patrocInaDors

col·laboracIó

estructura De les jornaDes

Les Jornades constaran de dues conferències, un debat a dos i tres tallers. 
Els participants assistiran a totes les conferències i a la taula rodona i hauran 
d’escollir un dels tres tallers que es faran en paral·lel.

llocs

Sala Sant Domènec, Sant Domènec,. 2, la Seu (30 de 
setembre)

Universitat d’Andorra, pl. Germandat, 7, St .Julià 
de Lòria  (1 d’octubre)

– Xavier Duran, químic i periodista especialitzat en divulgació científica

Moderador: Xavier Juan, professor de biologia i geologia i membre de la Junta de 
Govern del Col·legi

11 a 11.30 h: Pausa cafè

11.30 a 13 h: Tallers
1. Com introduir la bioètica a l’aula i en el dia a dia d’una escola?
Sergi Sans i Àlex López-Duran, professors Escola Garbí Pere Vergés, Esplugues de 
Llobregat
2. Ètica i ciència. Propostes per a l’aula
Manel Belda, Silvia Maymó, Institut Ferran Tallada, de Barcelona
3. Educant en sostenibilitat
Escola Andorrana i Ministeri de Medi Ambient, agricultura i sostenibilitat

13 h: Conferència de cloenda

Ètica de la vida i projecte educatiu
A càrrec de Ramon M. Nogués, catedràtic emèrit UAB 

Presentació: Jacint Bassó

14.30 h: Acte de cloenda

Florenci Pla, director d’Escola Informàtica i de Gestió de la Universitat d’Andorra
Cònsol de Sant Julià de Lòria
Ester Vilarrubla, directora general del Departament d’Escola Andorrana i Formació 
Andorrana
Josefina Cambra, degana del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i 
en Ciències de Catalunya

DIumenge 2 D’octubre
10.30 a 12 h: Visita del museu Casa Rull, a Sispony

Informació més detallada a www.cdl.cat

Les persones en atur tindran un 20% de descompte en el preu dels cursos. Caldrà 
que ens presentin el document original que demostri que estan apuntats a l’INEM 
en el moment de fer la inscripció, que en aquest cas haurà de ser presencial a la 
seu del Col·legi.

Activitat reconeguda dintre del Pla de Formació Permanent del Departament 
d’Ensenyament (en tràmit)


