HOLOCAUST I MEMÒRIA

Jornades de preparació del Dia de la Memòria de l’Holocaust i la Prevenció
dels Crims contra la Humanitat 2014
Objectiu de les jornades:
1. Promoure la col·laboració de l’alumnat
en la recuperació i el coneixement de la
memòria de les víctimes del nazisme.
2. Afavorir la preparació de recursos
didàctics i l’ intercanvi d’experiències
relacionades amb l’Holocaust, amb la
finalitat de promoure el seu tractament
a l’aula per tal de prevenir el racisme i
altres violacions de drets humans
3. Animar la participació del professorat i l’alumnat a la commemoració del “Día de
la Memòria de l’Holocaust i Prevenció dels Crims contra la Humanitat” que se
celebrarà el 27 de gener de 2014.
Organitzen: El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, El Centro
Sefarad-Israel i l’Arxiu Nacional de Catalunya, en el marc del Programa Europeu “Europa
per als Ciutadans”

Nombre de places: 60
Dates: 9 y 11 de desembre de 2013
Hora: de 16:30 a 21h
Lloc: Arxiu Nacional de Catalunya
C. Jaume I, 33-51
08195 - Sant Cugat del Vallès

Inscripció: de l’11 de novembre al 4 de desembre de 2013
Es donarà preferència a la inscripció del professorat d’aquells centres educatius dels quals
hi hagi més d’una sol·licitud. Per tant, es recomana que s’hi inscriguin al menys dos
docents per centre educatiu.

Per inscirue-us, ompliu el Formulari

Més informació: ceres.anc@gencat.cat sdidactic_anc.cultura@gencat.net

Departament de Cultura
Departament d’Ensenyament

JORNADES HOLOCAUST Y MEMÒRIA
PREPARACIÓ D’ACTIVITATS ESCOLARS EN EL DIA DE LA MEMÒRIA DE L’HOLOCAUST 2014

9 i 11 de Desembre de 2013
Arxiu Nacional de Catalunya
C/ Jaume I, 33‐51
08195‐Sant Cugat del Vallès

PROGRAMA
Dilluns, 9 de desembre:
16:30
16:45

17:00
17:45
18:30
18:45
19:30
20:00

Benvinguda institucional.
La transmissió de l’Holocaust a Espanya en el context internacional. Projecte europeu.
Yessica San Román, historiadora y Directora del “Departamento de Holocausto y Antisemitismo de Centro
Sefarad‐Israel”.
Introducció a la història de l’Holocaust: narrativa i conceptes.
Graciela Kohan, filòloga i historiadora, “Centro Sefarad‐Israel”.
L’Holocaust, un ensenyament polític i cívic.
Especialista del Departament de Pedagogia del “Mémorial de la Shoah” (París).
Pausa
Com ensenyar l’Holocaust? L’educació en valors.
Grup de treball sobre l'Exili, deportació i Holocaust
La importància del testimoni dels supervivents. Documental “El violinista de Auschwitz” (15min).
Graciela Kohan, filòloga i historiadora, “Centro Sefarad‐Israel”.
Dia de la Memòria de l’Holocaust com a oportunitat didàctica. Exemples de commemoracions.
Grup de treball sobre l'Exili, deportació i .Holocaust

Dimecres, 11 de desembre:
16:30
17:15
18:15
18:30

19:30
20:15

l’Holocaust des d’una perspectiva interdisciplinària. La transmissió de l’Holocaust a través de la literatura.
Graciela Kohan, filóloga i historiadora, “Centro Sefarad‐Israel”.
CENTROPA: Presentació de materials i documental en ladí: “Una librería en seis capítulos”.
Fabian Rühle, Director del Departament d’Educació, CENTROPA (Viena).
Pausa
Treball en grups:
1) Documental “Una librería en seis capítulos”
2) Curt metratge “El violinista de Auschwitz”
3) Exposicions i altres materials visuals.
Conferència de cloenda. “Espanya durant l’Holocaust: els refugiats, els sefardís i els diplomàtics espanyols.
Josep Calvet Bellera. Historiador i tècnic del Memorial Democràtic.
Torn obert de preguntes y conclusions.

