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Activitats de la Societat 

Dimarts 7 de juny a les 18 h 30, Assemblea anual ordinària de la Societat. 
Una mitja hora abans, al mateix lloc, hi ha prevista una reunió per a informar de l’estat actual dels treballs del projecte 
de Diccionari de Pedagogia i demanar la col·laboració de tots els socis interessats a intervenir en la redacció d’alguns 
articles. 
 
Comissió Xirau 
Amb la participació de Sara Blasi, Lluís Busquets, Joan-Josep Llansana, Joan Mallart, Felip Ponsatí, Núria Rajadell, 
Josep Serentill, Joan-Lluís Tous, Conrad Vilanou i amb la coordinació de Martí Teixidó, es va perfilar el document que 
representa l’aportació de la nostra Societat al Pacte Nacional per a l’Educació. Aquest document es pot llegir a la 
pàgina web de l’SCP: 
http://www.iecat.net/institucio/societats/SCPedagogia/Document%20per%20al%20Pacte%20Nacional%20de%20l'Educ
ació.doc 
 
Joan Mallart va participar al Seminari de Recerca i País amb una contribució a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 
el dia 28 de febrer. Se’n pot llegir el resum a la pàgina web de la Societat: 
http://www.iecat.net/institucio/societats/SCPedagogia/Recerca%20i%20país%20.pdf 
 
Seminari de narracions 
Lluís Busquets va exposar el pensament de Kieran Egan. Mercè Izquierdo va tractar sobre l’ús de textos narratius a 
classe de ciències. Ricard Torrents va explicar la importància del Romanticisme a Catalunya i la relació del 
romanticisme amb nacionalisme i revolució (inclosa la industrial). 
Aurora Maquinay va parlar de narració i cinema. 
També s’ha proposat d’estudiar l’obra de Paul Ricoeur, recentment traspassat, sobre el relat, la identitat i l’acció. 
Tots els socis que ho desitgin poden participar en el seminari a través del blog que Antoni Moga ha creat amb aquesta 
finalitat: 
http://narracions.blogspot.com/ 

 
Notícies d’educació 

Ens fem ressò de la iniciativa de TV3 de dedicar la setmana del 23 al 29 de maig als mestres, sota el lema “Mestres. Ens 
fan mestres”. S’ha de valorar molt positivament la participació de mestres i pedagogs, alguns d’ells membres de la 
Societat Catalana de Pedagogia, als debats. Es pot veure a: http://www.tvcatalunya.com/lasetmana/ 

 
L’Escola d’Estiu de Rosa Sensat 
enguany arriba a la 40a edició de 
la seva segona època. 
Serà del 4 al 15 de juliol. 
Destaquem l’exposició Els 100 
llenguatges dels infants, 

 

segons idea de Loris Malaguzzi (1920-1994). Del 15 de juny al 15 de juliol, a l’Edifici del Rellotge de l’Escola 
Industrial. 
 

Davant del nou catàleg de titulacions universitàries, la Societat Catalana de Pedagogia es posiciona defensant les 
d’Humanitats, de Filologia Catalana i també, més específicament, els títols de Grau de Pedagogia, Educació Social, 



Mestre d’Educació Primària i Mestre d’Educació Infantil. Seria convenient que tots fossin ensenyaments de 4 anys de 
durada i que donessin pas a altres ensenyaments de Postgrau com els de Psicopedagogia, Professorat d’Educació 
Secundària, etc. Convé reclamar que aquests estudis s’imparteixin en el marc de les actuals Facultats de Ciències de 
l’Educació, Facultats d’Educació o Facultat de Pedagogia. 

 

Premis 
VII Premi d’assaig i creació sobre tecnologies de la informació Nadal Batle i Nicolau 2005. Convocat per la Universitat 
de les Illes Balears i dotat amb 6.000 €. El termini finalitza el novembre de 2005 i les bases es poden veure a la 
Universitat de les Illes Balears. 

Els XXVII Premis Baldiri Reixac, per a l’estímul i el reconeixement de 
l’escola catalana van ser lliurats al Palau de Pedralbes el dia 2 de juny. 
El Premi de mestres i professors, dotat amb 9.000€, va ser concedit a 
Jaume Padrós Miquel, amb un treball sobre  els Nombres i a Sílvia 
Caballeira i M. Carme Codina pel seu treball sobre Poesia. 
També van ser premiades escoles i instituts com La Bressola de St. 
Esteve de Monestir (Rosselló), Llívia, Oliva, Alaior, La Cellera, 
Bellpuig, Valls, Tortosa, Ripoll… 
Els premis dels alumnes es reparteixen, com és tradicional, a l’Espluga 
de Francolí. 

Congressos i seminaris 
L’Asociació Interuniversitària d’Investigació Pedagògica (AIDIPE), en col·laboració amb la Universitat de La Laguna, 
organitza el XIIè Congrés Nacional de Models d’Investigació Educativa sota el lema: “Investigació en Innovació 
Educativa”, els dies 21, 22 i 23 de setembre de 2005. 
Més informació a: http://webpages.ull.es/users/aidipe/ 
 

Congrés sobre educació i imaginació a Vancouver, organitzat per l' IERG (Imaginative Education Research Group) de 
Kieran Egan. Hi assistiran alguns membres del Seminari de Narracions. Més informació a: 
http://www3.educ.sfu.ca/conferences/ierg2005/program.php 
 

Congrés “Cap on va la universitat americana i europea. Història, temes i problemes”. Del 20 al 23 de setembre de 2005 a 
León. Més informació a: http://www3.unileon.es/congresos/educacion 
 

Congrés d’educació superior a Sidney (Austràlia): Higher Education in a Changing World. Del 3 al 6de juliol. Més 
informació: http://www.herdsa.org.au/2005/ 
 

Socis 
Enric Puig i Jofra ha estat nomenat secretari general de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya, rellevant el P. Francesc Riu, qui havia ocupat el mateix càrrec durant els últims 27 
anys. La Fundació té adherits 428 centres. Li desitgem, al nostre consoci, molt d’èxit en aquesta 
nova responsabilitat. 

 

Publicacions rebudes i informació sobre noves publicacions 
Publicacions electròniques: DIM Didáctica, Innovación y Multimedia, núm. 1: http://www.revistadim.net 
Papers d’Educació, núm. 1, Universitat de Vic. http://www.uvic.es/fe/especial/ca/papers/1a.html 
Núm. 10 de la revista Interactive Educational Multimedia, dedicada a l'àmbit de les tecnologies multimèdia aplicades a 
l'educació: http://www.ub.edu/multimedia/iem 
(2005). Libro Blanco. Título de Grado en Pedagogía y Educación Social. Madrid: Agencia Nacional de la Calidad y 

Acreditación, 2 vols. 
Centelles, Jaume (2005). La biblioteca, el cor de l’escola. Barcelona: Rosa Sensat. Col·lecció “Premi de Pedagogia”. 
Figueras, Anna (2005). Història de la FNEC. La Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya de 1932 a 1986. 

Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
Ocde (2005). Informe PISA 2003: aprender para el mundo del mañana. Madrid: Santillana.  
Pagès, Joan i Casas, Montserrat (2005). Republicans i republicanes als camps de concentració nazis. Testimonis i 

recursos didàctics per a l’ensenyament secundari. Barcelona: Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. 
Pestalozzi, Johann Heinrich (2005). Sobre legislación e infanticidio (1780-1783). [introducció, traducció i notes per 

Josep Maria Quintana Cabanas]. Barcelona: Herder. 
Sacristán, Jordi (2004). Què vols ser quan siguis gran? Històries d’infantesa de 20 personatges catalans. Barcelona: 

Rosa dels Vents. 
Torre, Saturnino de la i Moraes, M. Cándida (2005). Sentipensar: fundamentos y estrategias para reencantar la 

educación. Archidona (Màlaga): Aljibe 


