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Activitats de la Societat 
Seminari de Narrativa, 26 de gener, 22 de febrer, el nombre de persones inscrites augmenta. Tot i ser un grup reduït, 
encara s’hi pot apuntar qui hi estigui interessat. Per a això, cal posar-se en contacte amb el Sr. Lluís Busquets a través de 
la secretaria de la Societat. 
 
Converses pedagògiques:  
• Dijous 10 de febrer a les 7 de la tarda amb la Sra. Dolors Verdaguer: Experiències d’ensenyament a Alemanya, 

incidència de les últimes avaluacions internacionals. 
• Debat obert sobre l’informe PISA amb presentació de la Sra. Carme Amorós, secretària executiva del Consell 

Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya. La data s’anunciarà oportunament. 
 

Cicle Recerca i País, organitzat per la Secretaria Científica de l’IEC: el dia 25 d’abril, Conferència del Sr. Antoni 
Colom, catedràtic de Pedagogia de la Universitat de les Illes Balears i membre de l’IEC, parlarà sobre Recerca i 
Educació, a les 7 de la tarda.  

 
Notícies d’educació 
• Jornades del Fòrum Social per l’Educació: 25, 26 i 27 de febrer, amb conferències, tallers, seminaris i activitats 

diverses. Programa a http://www.forumeducacio.org/pdf/programa 
• Lliurament del Xè Premi Mestres 68: divendres 18 de febrer, a les 7 de la tarda a la Facultat d’Educació de la 

Universitat de Girona. Guardonats a títol individual: el Sr. Miquel Vergés, el Sr. Orlando Pineda i a títol 
institucional l’Escola Rural de Catalunya.  

 
Congressos, cursos i seminaris 
• Curs "Escola, llengües i immigració" (curs d'extensió universitària) Universitat de Vic Durada: 8 hores  

Objectius: Conèixer les característiques culturals i lingüístiques de grups representatius de la nova immigració; 
analitzar com repercuteix aquesta realitat en l'educació obligatòria, sobretot pel que fa a l'ensenyament de les 
llengües (català, castellà i llengua estrangera); i donar a conèixer estratègies i línies d'actuació per afrontar aquests 
nous reptes. El curs està adreçat a ensenyants de tots els nivells  

Calendari: 1, 3, 8 i 10 de març de 2005  
Horari: de 6 a 8 de la tarda  
Lloc: Sala d'actes (Edifici C, Campus de Miramarges, Universitat de Vic)  
Per a més informació: Teresa Puntí (coordinadora del curs) teresa.punti@uvic.es  
Secretaria Formació Continuada: sfc@uvic.es  Telèfon: 93 881 55 16 / 93 886 12 22  

• I Simposi «L’ensenyament de la llengua: currículum, metodologia i planificació lingüística». El Simposi se 
celebrarà divendres 4 i dissabte 5 de març del 2005 a Alacant. L'organització del Simposi ha partit de l’Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), els Departaments de Filologia Catalana de les Universitats 
d’Alacant i de València i del Departament de Filologia i Cultures Europees de la Jaume I, amb la col·laboració de 
l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC). Hi col·laboren també la Facultat de Filosofia 
i Lletres, els vicerectorats d’Extensió Universitària, de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, 
d’Alumnat, de Convergència Europea i Qualitat i el Secretariat de Promoció del Valencià de la Universitat 
d’Alacant; s’hi han adherit, així mateix, Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua i la Federació 
de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià. Més informació a: 
<http://www.simposi.ensenyament.ua.es>. 



 

 

• Congrés "El Profesorado ante el reto de las Nuevas Tecnologías en la Sociedad del Conocimiento".  
Data d'inici: 03-03-2005 Data de finalització: 05-03-2005  
Lloc de celebració: Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada.  
Més informació: http://www.csi-csif.es/sector/ensenanza/webcongr/inicio.htm  

• X Congrés Internacional d’Educació Familiar a Las Palmas de Gran Canaria durant els dies 16 a 19 de març del 
2005. Organitzat per la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación Internacional de Formación e 
Investigación en Educación Familiar i la Fundación Canaria Radio ECCA 
www.congresoeducacionfamiliar.com 

• Congrés de Teoria de l’Educació: http://sri.ua.es/congresos/teoriaeducacion 
• IV Jornadas de Desarrollo Humano y Educación, organitzades per la Fundación Infancia y Aprendizaje desde 

1979; en aquest cas organitzades per la Universitat d’Alcalà d’Henares, dies 6 al 9 de setembre de 2005.  
• SITE 2005. 16th Annual Conference of the Society for Information and Teacher Education Phoenix, Arizona, 

Estat Units d'Amèrica. 
• E-Learn 2005. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education. 

Vancouver, Canadà 24, 25, 26, 27 i 28 d’octubre del 2005 
• ICODL 2005: Tercera Conferència Internacional d’Educació Oberta i d’Ensenyament a Distància. Third 

International Conference on Open and Distance Learning: 'Applications of Pedagogy and Technology'. Hellenic 
Open University. Hellenic Network of Open & Distance Education. Patra, Grècia, 11 a 13 de novembre de 2005. 
Més informació als websites de l’Hellenic Open University (http://www.eap.gr/) i de l’Hellenic Network of Open 
and Distance Education (http://www.opennet.gr/) 

• Curs ‘Parlar i escriure. L’impacte del llenguatge sobre l’escriptura’, a càrrec del Dr. Miquel Siguan. 
En quatre dijous consecutius (dues sessions de 40 minuts cada dia), del 7 al 28 d’abril, a l’Institut d’Estudis 
Catalans, sala Puig i Cadafalch (llevat de la del dia 7 d’abril, que es farà a la sala Nicolau d’Olwer). Preu: 20 
euros Per a inscripcions (fins al 21 de març): jrabella@iecat.net o tel. 93 270 16 42. 

 
Publicacions de la Societat 

• A punt de sortir la Revista Catalana de Pedagogia, núm. 3. 
 
Grups de treball 

• El Grup de Recerca prepara una taula rodona per a finals d’aquest curs o principis del que ve. 
 
Socis i sòcies  

• Donem la benvinguda a la Junta a la Sra. Sara Blasi, al Sr. Enric Corominas i al Sr. Antoni Moga. A tots ells els 
desitgem molts èxits en el càrrec i una contribució fructífera a la vida i a l’activitat de la Societat. 

• Donarem també la benvinguda a la Societat a les noves sòcies i als nous socis el dia de la reunió anual. 
 
Publicacions rebudes i informació sobre noves publicacions 

Bach, Eva i Darder, Pere (2004). Deseduca’t: una proposta per viure i conviure millor. Barcelona: Edicions 62. 
Fullat, Octavi (2005). L’autèntic origen dels europeus. El cristianisme en la formació d’Occident. Barcelona: Pòrtic. 
González Agàpito, Josep [coord.]; Benejam, Pilar; Colom, Antoni J.; Mateu, Joan; Sarramona, Jaume i Laudo, 

Xavier (2004). Reports de la recerca a Catalunya 1996-2002. Pedagogia. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans [document en procés de revisió]. 

Marquès, Salomó (2004). Los hermanos Bargés Barba. Maestros renovadores en Cataluña y México. Zapopan: El 
Colegio de Jalisco-Generalitat de Catalunya. 

Marquès, Salomó (2003). Maestros catalanes del exilio. Zapopan: El Colegio de Jalisco-Generalitat de Catalunya. 
Sarramona, Jaume (2004). Competencias básicas en la escolaridad obligatoria. Barcelona: Ceac. 
Sarramona, Jaume (2004). Factores e indicadores de calidad en la educación. Barcelona: Octaedro. 
Serrano, Sebastià (2004). L’instint de la seducció. Barcelona: Ara Llibres. 
Serrano, Sebastià (2003). El regal de la comunicació. Barcelona: Ara Llibres. 
Vilanou, Conrad i Montserrat, Josep (2003). Mestres i exili. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona i 

INEHCA. 
Vilanou, Conrad i Laudo, Enric (2004). Emili Mira i els orígens de la psicologia de l’esport. Baecelona: Consell 

Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. 
Comentari: Si algun soci té alguna notícia (sobre algun curs, congrés, seminari, publicació o article breu) que li 
interessi donar a conèixer a través d’aquest butlletí, preguem que la facin arribar a la secretaria tot fent constar que és 
per al Butlletí. L’adreça electrònica de la secretaria és: scp@iecat.net 


