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L’alumnat de 2n de Batxillerat de dotze centres educatius de les comarques gironines està 
reflexionant sobre qüestions d’estètica com element rellevant també per a la veritat i el 
pdoer. Es disposa d’un entorn específic per al treball virtual, una plataforma Moodle. 

Els treballs previs i les conclusions culminen en una Jornada oberta que se celebra en la 
proximitat del Dia Mundial de la Filosofia , iniciativa promoguda per la UNESCO. 

 

Divendres, 11 de desembre de 2015  

 

Universitat de Girona 

i Teatre  Municipal 

 

Organitzen 
Instituts Narcís Xifra , Santa Eugènia  i CCE Montessori-Palau  (Girona), 
Torroella de Montgrí , Cassà de la Selva , Rafael de Campalans  (Anglès), El 
Pedró  (L'Escala), Salvador Espriu  (Salt), Josep Brugulat  (Banyoles), 
Vilablareix , Sant Feliu  i Sant Elm  (Sant Feliu de Guíxols) i la Càtedra Ferrater 
Mora . 

 

08:40.- Universitat de Girona  - Accés i acreditacions (Facultat de Lletres) 

09:00.- Presentació de la Jornada, en seus múltiples simultànies 
(Sala de Graus, Aula C2, Aula C3, Refetor 1). 

09:15.- Fòrum (relacionat amb textos de Sontag i de Sartori i amb 
l’audiovisual “F de Fontcuberta”, analitzats prèviament a cada centre)  
Debat per grups intercentres 

10:20.- Conclusions , presentades pels portaveus, i debat obert, en seus 
simultànies 

11:20.- Esmorzar de treball al Claustre de Lletres 
Desplaçament per a la sessió plenària, al Teatre Municipal 

 



11:45.- Teatre Municipal  - Salutació. Comunicacions d'alumnes, al voltant 
de la qüestió: “El poder de la imatge: pot la càmera mentir? La 
imatge és neutra?”. Lliurament de reconeixements 

12:20.- Actuació musical: Tània Matas  canta “I dreamed a dream” i “On my 
own” (d’ “Els miserables”), d’Anne Hathaway 

12:30.- Conferència : “Les imatges i les coses: una reflexió sobre la veritat, el 
poder i la retòrica visual” 

          Prof. Xavier Antich , Facultat de Filosofia de la Universitat de Girona 
i Director del Màster en Comunicació i Crítica de l’Art (UdG) 

 

13:15.- “La mort de Sòcrates per Woody Allen”  

 Ferran Coloma, Adrià Masbernat, Elena Román, Marçal Plà. 

   Cloenda de la Jornada. 
 

 
 

Anotacions personals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


