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PRESENTACIÓ 

Vivim en un mon inundat d’informació, però... també de coneixement? 
Sabem observar la realitat que ens envolta i treure conclusions originals?  
Sabem escoltar els arguments que no ens agraden? Sabem deliberar i 
debatre en entorns professionals, públics o privats?  

El pensament crític (“critical thinking”)  ens proposa una metodologia 
d’aprenentatge i una certa disciplina per aconseguir “pensar millor”.  Una 
metodologia per avaluar arguments i evidències que massa vegades se’ns 
presenten com certeses. 

 Allò que vol aconseguir el pensament crític són ciutadans  capaços 
d’assimilar reflexivament els missatges de tot tipus que rebem. Aquest 
ciutadà “crític”, “escèptic” i “reflexiu” fora el ciutadà protagonista del segle 
XXI;  un ciutadà que no el voldríem crèdul i mesell, ans al contrari, despert, 
disposat a escoltar i, sobre tot, disposat a construir nous coneixements que 
millorin la vida de tothom. 

Un punt de trobada entre el món de la salut i de 
l’ensenyament 

La Fundació Letamendi-Forns va ser presidida pel Dr. Moisès Broggi 
realitzant en els darrers 10 anys tasques de mescenatge en el camp de la 
salut infantil i la integració social de nens de famílies desestructurades. En 
aquesta nova etapa es proposa seguir en la línia de reduir les desigualtats 
en salut com a eina per aconseguir una millor igualtat d’oportunitats. 
Aquest és el quart d’una sèrie de seminaris que anualment proposem a la 
Societat Catalana. 

Marc Antoni Broggi i Francesc Borrell 
Directors de les IV Jornades Moisès Broggi 

www.fundacioletamendi.com 

IV Jornada Moisès Broggi 

PENSAMENT CRÍTIC: APRENDRE I ENSENYAR A PENSAR  



PROGRAMA 
Dijous, 18 d’octubre de 2018 

Acreditació 
  
Presentació 

Marc Antoni Broggi. President de la Fundació Letamendi-Forns 

Aleix Clos. Director de l’Institut Moisès Broggi 

  
Conferència inaugural 

Què és el pensament crític? Emocions i raonament 
Victòria Camps. Catedràtica de Filosofia Moral y Política de la 
UAB 
  
Taula rodona: El pensament crític en diferents nivells 
educatius 
Modera: Joan Rué i Domingo. Professor de Pedagogia aplicada. 
UAB 
  
• Pensament crític a l’escola primària 

Jordi Nomen. Professor de Filosofia i Ciències Socials. Escola 
Sadako 

   
• Pensament crític al Batxillerat 

Jordi Carmona i Espinosa. Biòleg i professor de l’Escola Garbí 
  
• Pensament crític a l’ensenyament universitari de Ciències 

de la Salut 
Francesc Borrell. Professor Titular del Departament de 
Ciències Clíniques. Facultat de Medicina UB. Metge de família 

   
Debat i clausura 

16:45 h 
  
17:15 h 
 
 
 
17:30 h 

 
 
 
 
18:30 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20:00 h  

IV Jornades Moisès Broggi 

PENSAMENT CRÍTIC: APRENDRE I ENSENYAR A PENSAR  



SECRETARIA TÈCNICA – SuportServeis 
08021 Barcelona – T. 93 201 75 71 – 600 50 59 22 

secretaria@suportserveis.com – www.suportserveis.com 
 


