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Activitats de la Societat 

 
• La conferència inaugural d’aquest curs serà impartida el dia 6 d’octubre càrrec de l’Excma.i Magfca. Sra. Esther 

Giménez-Salinas Rectora de la Universitat Ramon Llull, sobre el tema “Afecte i diàleg versus violència i càstig”. 
• Aquesta conferència iniciarà un cicle sobre Drets dels Infants. També està prevista per al dia 20 d’octubre la 

participació del Sr. Jordi Cots i Moner, que parlarà sobre “El mestre com a defensor dels drets dels infants i 
adolescents”. 

• I per concloure el cicle, el senyor Jaume Funes, adjunt al síndic de greuges, impartirà la conferència “Com fer 
efectiva la defensa dels infants en l’actualitat”, el dia 27 d’octubre. 

• Totes les celebracions dels cicles es celebraran a la sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans, a les 19h. 
• Trobada sobre “Estratègies per incrementar l’ús de la llengua en l’àmbit dels Països Catalans” a València, Edifici 

La Nau, carrer de la Universitat, 2 i començarà a les 11h 30. Hi ha la possibilitat d’assistir al sopar del lliurament 
dels Premis Octubre. 

• El president de la Societat Catalana de Pedagogia, Sr. Lluís Busquets, va participar el passat dia 21 de setembre al 
programa Com Ràdio Els matins punt com, parlant sobre les ciències i lletres a l’ensenyament. 

• Notícies breus del Diccionari: en aquest moment, hi ha projectades prop de 3000 entrades, més de 150 autors, el 
nombre d’articles redactats s’acosta al 15%. Termini de finalització de la primera redacció: novembre de 2005. 

 
Notícies d’educació 

• El Consell de Ministres va aprovar el Projecte de Llei Orgànica d’Educació. Es pot consultar a: http://www.mec.es/ 
• El Departament d’Educació ha fet públic el document sobre el Pacte de l’Educació. L’inici del curs 2005-2006 

ofereix les dades següents: 1.100.00 estudiants no universitaris, dels quals 29.000 són nous (13.000 immigrants, 
s’inverteix la tendència). Sembla que el 27% no obtenen el títol de graduat en Educació Secundària, mentre que 
Espanya queda ala cua dels països de l’OCDE pel percentatge d’estudiants que no acaben la secundària (només 
acaben el 67%, enfront del 97% a l’Alemanya, el 96% a Grècia o el 92% a Noruega i el 91% al Japó). 

 
Premis 

A punt de concedir-se: Premi Catalunya d’Educació, octubre. Premi Batec d’Educació, Lleida, octubre 
• V Premi a la recerca i la innovació educatives Angeleta Ferrer Sensat. L’Àrea d’Educació i Família de l’Ajuntament 

de Reus convoca el premi per incentivar la recerca i la innovació educatives. Els treballs presentats han de reflectir 
el procés d’elaboració, implementació i avaluació d’una experiència educativa. La data límit de presentació dels 
treballs és el 16 d’octubre Més informació a: http://www.reus.net/cultura/area/imac/premisreus05/premiaferrer.php. 

• Premi Pere Calders, premi literari per al professorat: http://www.gencat.net/diari/4398/05143081.htm 
• El nostre delegat de l’IEC per a la Societat Catalana de Pedagogía, Sr. Ricard Torrents i Bertrana ha guanyat el 

Premi Carles Rahola d’assaig dins dels Premis Literaris de Girona, 2005, amb el seu treball Art, poder i religió o les 
Sagrades Famílies de Verdaguer i de Gaudí. Rebi les nostres felicitacions més cordials pel guardó. 

 
Congressos, jornades i seminaris 

• XXIV Jornades d’Estudis Històrics Locals i XVII Jornades d’Història de l’educació dels Països Catalans, dedicades 
a la Història/Històries de la Lectura. Palma de Mallorca, 17 al 19 de novembre de 2005. 

• VI Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de Barcelona, 17, 18 i 19 de novembre de 2005, sobre Educació, 
barri i territori. La ciutat com a xarxa educativa a favor de la cohesió social. Informació a: www.bcn.es/educacio 

• I Congrés Internacional de Aprendizagem na Educaçao de Infância. Porto, del 17 al 19 de novembre de 2005. 



• IV Congrés de Formació Ocupacional: Nous escenaris de treball, nous reptes en la formació. Del 9 a l’11 de 
novembre de 2005. Més informació a: http://dewey.uab.es/grupocifo/congreso 

• VIII Congrés EDUTEC 2005: 17 al 19 de novembre. Informació a: http://www.um.es/edutec/ 
• Congrés Hispanolusità de Comunicació i Educació. Huelva, del 24 al 27 de novembre de 2005. Més informació a: 

http://www.uhu.es/comunicar/congreso 
• II Jornades Llengua i ensenyament, que coorganitzen el Grup Català de Sociolingüística i el Centre Universitari de 

Sociolingüística i Comunicació. Barcelona, 25 i 26 de novembre de 2005. Hi haurà la participació d'experts d'arreu 
dels territoris de parla catalana Més informació i inscripcions a: http://sociolinguistica.org/nouweb/jornades.php 

• II Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 19 de novembre 
de 2005. Informació a http://www.iecat.net/schct 

• V Jornades d’Educació Intercultural els dies 10, 11 i 12 de novembre de 2005 organitzades pel grup Investigación y 
Evaluación en Educación Intercultural, de la Universitat d’Almeria. La información a: 
http://www.ual.es/Universidad/Depar/CCHumanas/cursos/mide/V_JORNADAS/index.htm 

• I Jornades internacionals de lectura fàcil (Easy-to-Read) L’Associació de Lectura Fàcil organitza a Barcelona la 
trobada fundacional de la xarxa internacional de lectura fàcil (Easy-to-Read Network), constituïda per institucions i 
professionals d'arreu del món interessats en incentivar la lectura a aquelles persones que presenten dificultats 
lectores. Les Jornades tindran lloc el 6, 7 i 8 d'octubre a la Residència d'Investigadors de Barcelona. Cal inscripció 
prèvia. http://www.lecturafacil.net/ 

• XI Jornades de Direcció Escolar, organitzades pel Fòrum Europeu, el 10 i 11 de novembre de 2005. Avaluació de la 
docència. Informació a: http://www.feaec.org 

 
Publicacions de la Societat 

Revista Catalana de Pedagogia, núm. 3. Monogràfica sobre educació i valors, coordinada per Josep M. Puig. 
 

Grups de treball 
Es reprèn el Seminari d’estudi de les narracions amb la difusió del weblog propi del seminari. 

 
Socis i sòcies: 

• Donem la benvinguda als nous socis i sòcies admesos a l’assemblea general del passat 7 de juny, que foren 
presentats i que tingueren l’amabilitat de dirigir-nos unes paraules a tots els assistents: Joan Estruch, Mireia 
Muntané, Filo Omedes, Josep Serentill, Blanca Serra, Teresa Tilló, Dolors 
Verdaguer i Maria Teresa Pijuan. 

• Cada any som més els que anem a sopar en acabar l’assemblea. Voldríem 
animar tothom a no perdre’s una trobada social com aquesta. 

• Ens fem ressò i felicitem la nostra consòcia i membre de la junta, Sra. Maria 
Antònia Pujol i Maura per la seva brillant presentació i defensa de la tesi 
doctoral, el passat 28 de juny, a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de 
Barcelona: Estratègies d’organització de l’aprenentatge al parvulari: 
L’activitat autònoma mitjançant els nuclis operatius de treball. 

• A l’assemblea es va aprovar que constés a la pàgina web de la Societat la 
relació de socis i sòcies i que, més endavant, qui ho volgués pogués incloure-
hi informació sobre les activitats de cadascú. De moment, s’està procedint a 
demanar l’autorització perquè hi consti el nom.  
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