
OBJECTIU GENERAL

El curs té com a objectiu general apropar-se a quatre 
dels referents més significatius de la filosofia i la 
pedagogia índia: Rabindranath Tagore, Mohandas 
Karamchand Gandhi, Aurobindo Ghose i Jiddu 
Krishnamurti.

CONTINGUTS

1.Índia: un increïble univers humà
Història, cultura, societat, religió de l’Índia.
Espiritualitat i cosmovisió.

2. Rabindranath Tagore
Art, comunitat i educació.
L’escola de Santiniketan.

3.Jiddu Krishnamurti
Conceptes de llibertat i autoritat.
Escoles Krishnamurti.

4.Aurobindo Ghose
Espiritualitat i educació.
La ciutat internacional d’Auroville.

5.Mohandas Karamchand Gandhi
No violència i educació.
Escoles gandhianes.
 

A QUI VA ADREÇAT

El curs va adreçat a professionals de l’educació formal i 
no formal, estudiants de grau de magisteri i pedagogia, 
estudiants de CFGS i a totes les persones interessades 
en (o vinculades amb) el món de l’educació que tinguin 
interès a conèixer i aproximar-se a les aportacions de la 
pedagogia de l’Índia. El curs té un aforament limitat a 24 
persones.

DURADA

El curs té una durada de 20 hores (10 presencials i 10 no 
presencials). La part presencial es farà en 5 sessions, els 
dimarts a la tarda (de 18 a 20 h).

CALENDARI

Sessió 1: 17 de març de 2020
Sessió 2: 24 de març de 2020
Sessió 3: 31 de març de 2020
Sessió 4: 14 d’abril de 2020
Sessió 5: 21 d’abril de 2020

Les hores no presencials es faran mitjançant un treball 
de reflexió les pautes del qual es donaran a conèixer 
en el transcurs del curs. Aquest treball és requisit 
indispensable per obtenir els certificats corresponents.

FORMADOR

Emili Puig Vilaró
Mestre, educador social i llicenciat en Psicopedagogia 
(Premi Extraordinari de Llicenciatura). Doctor en 
Educació. Diploma d’Estudis Avançats en Educació per a 
la Sostenibilitat. Màster en Ecologia Emocional.
Professor d’FP d’Intervenció Sociocomunitària 
(Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya) 
des del 2006. Professor associat de la Facultat 
d’Educació i Psicologia (Universitat de Girona) des del 
2004. Des del 2016 és professor visitant de la Universitat 
de Calcuta, de la Universitat Visva-Bharati i de la 
Universitat Estatal de l’Oest de Bengala, totes tres a 
l’Índia.

LLOC DE REALITZACIÓ

Biblioteca del Barri Vell (pujada de Sant Domènec, 9) 
Sala Aurora Bertrana.

PREU

Preu del curs: 10 € 

INSCRIPCIONS I CONTACTE

Per inscriure’s: https://forms.gle/gwEqqB7uU6VbtySV6
Període d’inscripció: fins el dia 12 de març
Contacte: jordi.feu@udg.edu 

Organitza

Càtedra de Renovació Pedagògica 

PEDAGOGIA
ÍNDIA

Càtedra 
de Renovació 
Pedagògica
Universitat de Girona 
Ajuntament de la Vall d’en Bas - Can Trona
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