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(Cursos amb certificat de formació permanent del 

professorat del Departament d’Ensenyament ) 

Dirigeix: Xavier Boltaina, UB 

Coordina:  Marleny Colmenares, Ajuntament 

de Barcelona  

VI Seminari de formació per al professorat 

i altres agents educatius  

B’nai B’rith Barcelona 

Centro Sefarad Israel 

International Institut Yad Vashem 

Diputació de Barcelona 

MUHBA Museu d’Història de Barcelona 

Memorial Democràtic de la Generalitat 

de Catalunya 

Bruckner Institut - Bar-Ilan University 

Amical Mauthausen  

 

LLOC DE CELEBRACIÓ 

Centre de Cultura Contemporània de  

Barcelona (CCCB) 

Montalegre, 5  Barcelona 

 

OBJECTIUS 

-Conèixer l’Holocaust des d’un punt de vista 

històric, l’origen i les conseqüències per a la  

humanitat. 

-Estudiar l’holocaust per entendre les ramificaci-

ons del prejudici, el racisme i els estereotips 

socials, i  el valor del pluralisme i el respecte. 

-Comprendre les referències de l’Holocaust so-

bre el perill de la complicitat, el silenci i la indife-

rència davant l’opressió o persecució dels altres. 

-Conèixer experiències de pràctica educativa en 

l’ensenyament de l’Holocaust. 

-Valorar, a través de l’Holocaust, la necessitat de 

protegir les institucions i els valors democràtics. 

-Utilitzar la singularitat de genocidi extrem de 

l’Holocaust com a instrument per fomentar el 

respecte als Drets Humans i per combatre el 

racisme, el neonazisme i la xenofòbia. 

-Conèixer altres genocidis i crims contra la     

Humanitat,: Armènia, Japó durant la II Guerra 

Mundial, Cambodja o els altres genocidis del 

nazisme: homosexuals, gitanos, discapacitats, 

opcions religioses o polítiques. 

-Conèixer altres perspectives en relació a l’Holo-

caust i els Genocidis: l’ús del Dret, la perspectiva 

de la psiquiatria i altres ciències, l’òptica dels fills 

i néts dels alemanys del III Reich. 

-El paper de l’Espanya de Franco durant el III 

Reich i davant l’Holocaust. 

-Oferir als docents les possibilitats diverses de 

formació en la història de l’Holocaust i la seva 

didàctica. 

METODOLOGIA I AVALUACIÓ 

A través de ponències d’experts es potenciarà la 

reflexió al voltant dels continguts i s’aportarà 

documentació, amb especial valor a les propos-

tes d’activitats pedagògiques en espais educa-

tius diversos. 



 

5 març 2018 (18-20h) SETENA SESSIÓ 
Programa educatiu del Memorial Democràtic 
de la Generalitat de Catalunya 
Cinefòrum 
Presentació i col·loqui a càrrec de Plàcid Garcia
-Planas, director del Memorial Democràtic i 
Gemma Simó, tècnica dels Serveis Educatius 
del Memorial Democràtic. 
12 març 2018 (18-20h) VUITENA SESSIÓ 
L’altre “Holocaust”: Japó i la II Guerra Mundial. 
Els crims contra la Humanitat a Àsia. Javier Gil 
Pérez, professor d’estudis de política d’Àsia, 
Universitat Comillas-Madrid. Investigador en la 
London School of Politics 
19 març 2018 (17-20h) NOVENA SESSIÓ 
Com ensenyar l’Holocaust als alumnes no uni-
versitaris? La Filosofia educativa de Yad       
Vashem (material didàctic). Text i context – 
Com ensenyar altres genocidis a través de 
l’Holocaust?. Haya Feldman Glus, coordinado-
ra Educativa de la Oficina de Parla Hispana i 
Portuguesa de l’Escola Internacional per     
l’Estudi de l’Holocaust (Yad Vashem) 
20 març 2018 (17-20h) DESENA SESSIÓ 
Què succeirà en alguns anys més? Com evitar 
que la veu dels supervivents resti muda? 
Projecció de la pel·lícula Pero… ¿Por quién  
podía implorar? La historia de Abraham Aviel 
Haya Feldman Glus, coordinadora Educativa 
de la Oficina de Parla Hispana i Portuguesa de 
l’Escola Internacional per l’Estudi de            
l’Holocaust (Yad Vashem) 
3 abril 2018 (18-20h) ONZENA SESSIÓ 
Experiències del professorat participant del V 
Seminari (2016-2017) 
4 abril 2018 DOTZENA SESSIÓ 
Visita al Call jueu de Barcelona, a càrrec de 
Dominique Tomasov, arquitecta, especialista 
en patrimoni jueu 
Cloenda del seminari 
Intervenció Institucional: IMEB, Centro         
Sefarad, B’nai B’rith 

CERTIFICACIÓ 

És imprescindible assistir al 80% de les sessions 
per obtenir el certificat de participació de   
l’IMEB. Els docents amb adreça electrònica 
xtec tindran el reconeixement del Consorci         
d’Educació de Barcelona. 

ACTIVITATS OFF (activitats d’ampliació de  

continguts i exalumnes).  

9 abril 2018 (18-20h) El cervell del criminal 

genocida, de la víctima i de l’espectador que 

no actua: una perspectiva psiquiatra. Josep 

Tressera Torres, director mèdic del Benito 

Menni Complex Assistencial en Salut Mental. 

11 abril 2018 (18-20h) Que es el judaisme? 

Apropament als elements bàsics de la cultura 

jueva i la seva relació amb l’Holocaust. Albert 

Lizandra, investigador, de l’Smith College, 

Massachussets. 

16 abril 2018 (18-20h) Els altres genocidis del 

nazisme: Homosexuals, gitanos, testimonis de 

Jehovà i cristians, polítics i intel·lectuals, disca-

pacitats. Xavier Boltaina, professor de la    

Facultat de Dret, UB. 

18 abril 2018 (18-20h) El genocidi d’Armènia. 

Maite Calavia Torné, historiadora. 

23 abril 2018 (18-20h) El genocidi de          

Cambodja (1975-1979), Xavier Boltaina,     

Universitat de Barcelona. 

25 abril 2018 (18-20h) Els republicans espa-

nyols en els camps de concentració nazis. Rosa 

Toran. Historiadora. Membre de l'Amical 

Mauthausen. 

Programa 

22 gener 2018  (17-20h) SESSIÓ INAUGURAL 
Presentació institucional 
Conferència inaugural: Nazisme, feixisme, 
franquisme i estalinisme: les ideologies 
totalitàries de la primera meitat del segle XX i la 
seva posició davant l’Holocaust. Cesareo 
Rodríguez Aguilera-Prat, catedràtic de Ciències 
Polítiques, UB 
29 gener 2018 (18-20h) PRIMERA SESSIÓ  
Holocaust, genocidis, crims contra la humanitat 
i crims de guerra: conceptes bàsics i distincions. 
Xavier Boltaina Bosch, professor de la Facultat 
de Dret, UB 
5 febrer 2018 (18-20h) SEGONA SESSIÓ 
Historia de l’antisemitisme religiós, el camí cap 
a l’Holocaust. Montserrat Richou i Llimona, 
membre de l’Institut de Recerca en Cultures 
Medievals, UB, historiadora i professora del CFA 
Francesc Layret 
12 febrer 2018 (18-20h) TERCERA SESSIÓ 
El canvi de paradigma: l’antisemitisme no 
religiós. La raça i l’Holocaust. Vicenç Villatoro., 
periodista, escriptor i director del CCCB.           
Ex-director general de la CCRTV 
19 febrer 2018 (18-20h) QUARTA SESSIÓ 
De la democràcia al genocidi: el Dret al servei 
del Genocidi. Xavier Boltaina Bosch, professor 
de la Facultat de Dret, UB 
20 febrer 2018 (18-20h) CINQUENA SESSIÓ 
Espanya, l’Holocaust i el franquisme. Eduardo 
Martín de Pozuelo, periodista de La 
Vanguardia, premi de la Fundació Internacional 
Raoul Wallenberg i autor de El franquismo, 
cómplice del Holocausto 
26 febrer 2018 (18-20h) SISENA SESSIÓ 
Antisemitisme i Holocaust en la memòria 
d’Alemanya. Com veuen els alemanys d’avui el 
que va passar?. Arno Gimber, professor del 
Departament de Filologia Alemanya,  UCM 


