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Una col·legial salutació a totes i a tots. 
 
 
Confiem que heu anat estant al cas de les activitats que puntualment s’han comunicat a 
través del portal web, per correu electrònic i per correu postal. Us demanem que de manera 
especial feu valoració crítica de les darreres publicacions: El pensament escolar a Catalunya 
1760-1845 de J. Monés i la Revista Catalana de Pedagogia, vol. 6 (2008-2009). 
 
 
El mes de juny farà dos anys que vàrem renovar la Junta de Govern i correspon convocar 
l’Assemblea General en compliment dels Estatuts de 1991, art. 6.  Ens sembla convenient 
donar compte de les activitats, de la gestió econòmica, admetre els nous socis i sotmetre 
algunes línies d’acció a la consideració de totes les associades i associats. 
 
Ara és bon moment per animar col·legues a associar-se. No es tracta de crèixer molt en 
nombre però cal donar continuïtat i relleu als qui van constituïr i impulsar la Societat Catalana 
de Pedagogia que complirà els vint-icinc anys. 
 
Confiem en la vostra participació presencial en la mesura del possible. Això no obstant, 
prèviament us trametrem informació electrònica per tal que pugueu pronunciar-vos i donar la 
vostra opinió. Som una associació poc nombrosa i cal, com a mínim un cop l’any, donar la 
veu a tots i a totes. 
 
 
Sou convocats a l’Assemblea General el dimarts 16 de juny a les 19:00 h a la sala                    
Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
 
Assumptes de la sessió 
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior de 17 de juny de 2008. 
2. Informe de les activitats de la Societat Catalana de Pedagogia. 
3. Informe de publicacions de la Societat Catalana de Pedagogia. 
4. Informe dels assumptes rellevants tractats per la Junta de Govern. 
5. Informe de la Presidència i valoració. 
6. Torn obert per als assumpte precedents i aprovació, si s’escau.  
7. Informe de gestió econòmica. Torn obert . Aprovació , si s’escau. 
8. Presentació i admissió de nous socis i sòcies. 
9. Línies d’acció de la Societat. Assumptes a debat. 
10.Preguntes i suggeriments no inclosos que puguin presentar els assistents. 
 
 
Sempre volem que la trobada sigui joiosa i amical. Servirem un refresc i un tastet per 
començar saludant-nos entre les 18:45 i les 19:15 h 
 
Cordialment. 
 
Per la Junta de Govern 
Martí Teixidó i Planas 
president                                       
 
Barcelona, vint-i-sis de maig de 2009 


