


La línia de treball segueix les directrius presentades a la candidatura

( juny 2011 )

Elaboració científica interna, grups de treball, col.laboració amb entitats

homòlogues

 Posicionar-nos pedagògicament sobre temes d´actualitat. Trobar el nucli de

propostes d´acció i recomanacions per als òrgans de decisió política.

Rebatre públicament i amb fonament sociològic, neurològic i pedagògic les

postures que propugnen separació d´alumnes per raó de llengua, o defensen el

bilingüisme simètric i utilitari per comptes d´estudiar un model d´aprenentatge de

llengües adaptat a la pròpia realitat.







Diccionari Enciclopèdic de Pedagogia
Elaboració del amb equivalècies en sis llengües.

1a part finalitzada:

•Vocabulari complet en 7 llengües: entrada principal catalana i

equivalents en castellà, francès, anglès, italià, portuguès i alemany

•Definicions dels termes del Diccionari d’Educació, que són comuns al

Diccionari Enciclopèdic de Pedagogia. Definicions elaborades pel

TERMCAT i assessorades científicament pels coordinadors del nostre

mateix Diccionari Enciclopèdic.

2a part pendent: procés d‟unificació de les bases de dades del

Diccionari Enciclopèdic de Pedagogia incorporant-hi les definicions del

Diccionari d’Educació i la publicació de la base resultant.



Narracions i pedagogia (eR1)

Equip que aplega un arxiu documental de textos i narracions per a

enriquir el currículum escolar (dir. Dr. Lluís Busquets)

Textos narratius a les classes de ciències que activin la imaginació i

depertin interès.

Es fonamenta en “Revalorització de la imaginació i la narrativa: les

propostes de Kieran Egan” per Lluís Busquets

(publicat a la Revista Catalana de Pedagogia, Vol. 3 (2004), p. 313-

329)

Novetat la sèrie “ Les religions”



Currículum Bimodal (eR2)
Recerca per a diferenciació dels aprenentatges (què s‟ha de recordar 

/ què s‟ha d‟aplicar) i millora dels resultats acadèmics. 

dir. Dr. Pere Marquès (professor UAB ). Inici:2013 -2014 

amb un equip de coordinadors assessors

Recerca sobre la pràctica refexiva i avaluació de resultats en 13 

centres experimentadors d‟educació primària, secundària i batxillerat 

de Catalunya.

Sessió de presentació, tres assessoraments i sessió conjunta 

d‟anàlisi de progrés en resultats. Orientació en portal telemàtic i 

estudi de les rspsotes a dos qüestionaris.

Continuïtat i extensió a nous centres participants 2014-2015



	

TERMÒMETRE  LINGÜÍSTIC (R + D + I)  (eR3) 
Diagnòstic pedagògic de la competència lingüística a l´edat de 5 

anys

Coordinació Prof. Carme Rider. Curador Dr. Martí Teixidó

Fonamentació en sociolingüística, fonologia i desenvolupament del 

llenguatge i didàctica plurilingüe (R). Elaboració d‟un instrument 

aplicable per mestres d‟aula (D). Pilotatge i extensió a escoles (I)

Pilotatge a 40 escoles arreu de Catalunya segons diversitat de 

parlars. Es podran fer variacions fonètiques i semàntiques.

Presentacions:

 Premis Baldiri Reixac (Fundació Carulla, Balaguer) 

 Seminari d´Hivern 2014 (SCP, Barcelona)

 Primavera Pedagògica ( SCP, Barcelona)

 Departament d´Ensenyament

Edició IEC amb Col·laboració de



Projecte d‟innovació per a explorar les

potencialitats dels dispositius digitals a

l‟ensenyament. La realitat augmentada

(AR), els codis de resposta ràpida (QR).

Veure quins usos pedagògics convenen i

amb quins objectius per desenvolupar

capacitat dels alumnes. Prevenir

d‟abusos que inhibeixen el

desenvolupament de capacitats.

Projecte formatiu sobre l’AR i els QR en l’àmbit educatiu

Fases: Setembre 2013 curs formatiu /    ________grup de treball





Jornada Inaugural de curs 2013-2014

La institució escolar: porta oberta al plurilingüisme.

dificultats i possibilitats
15 d´octubre de 2012, a la Sala Pere i Joan Coromines de l´IEC.

LIiçó inaugural a càrrec del soci Dr. Josep-Lluís González Medina, „Director de

la British School of Barcelona, i que ha estat cap del departament de llengües

estrangeres d‟Eton College (Windsor) i director del programa escolar nacional

de llengua i cultura hispànica de Cambridge International Examinations‟



Participació en la presentació dels premis  

Baldiri Reixac  a Balaguer 

19 d´octubre de 2013

Organitza : Fundació Lluís Carulla 





Acte de reconeixement a Carme Amorós i Basté 

sòcia i col·legiada, amb motiu de la seva jubilació

22 de  gener a la sala Ramon Fuster 

Col.legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya 

( activitat organitzada conjuntament per SCP i CDL ) 





Seminari d´Hivern 2013 - 2014

L´ADQUISICIÓ DE LA COMPETÈNCIA PLURILINGÜE

De la fonamentació científica a la pràctica escolar

29 i 30 de gener de 2014 a la seu de l‟IEC



Acte de reconeixement a Margarida Muset i Adel,

sòcia fundadora, amb motiu  de la seva jubilació

18 de febrer a les 18:30h hores a sala  Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans

(Acte organitzat per la SCP i el CDL)





1a Conversa Pedagògica de la SCP

L’educació escolar, entre el currículum i la cultura

Dimecres, 26 de febrer a les 18:00h 

Obertura a càrrec de Martí Teixidó (president)

Relat a càrrec de Carme Rider (secretària)

Diàleg + document relat/conclusions



7a Primavera Pedagògica 2014
7 i 8 de maig de 2014. Sala  Nicolau d‟Olwer

Seminari que convida a joves pedagogs i pedagogues a presentar  els seus

estudis, recerques i projectes en diàleg amb els sèniors



2a Conversa Pedagògica  de la SCP

Les bases dels nous paradigmes educatius

Dimarts 10 de juny a les 18:00h

Obertura a càrrec de Pere Marquès (Vicepresident) 

Relat a càrrec de Carme Amorós (Vocal) 

Dimarts  10  de juny  a les 18:00h 

Diàleg+ document relat/conclusions



2a Jornada SCP sobre Currículum Bimodal

amb participants en la recerca 2014-2015

Presentació de conclusions sobre l‟aplicació i el rendiment de l´alumnat,

a càrrec del director de la recerca, Dr. Pere Marquès.

Presentació d‟experiències de 13 centres que han participat en la 

recerca. 



Presentació del projecte COMconéixer

Dra. Mireia Montané

Directora del Centre de Programes Internacionals del Col·legi de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya 

Sessió  ordinària   

Assemblea general  de socis,
25 de juny de 2014

Sala Pere i Joan Corominas 





La Revista Catalana de Pedagogia
Publicació de caràcter científic semestral que edita la SCP i que aplega un conjunt

d´articles de temàtica educativa resultat d´investigacions, recerques, experiències i

reflexions fetes des de la pedagogia.

Es pot proposar un tema monogràfic.

-format digital .http://revistes.iec.cat/index.php/RCP Open Journal System (OJS), é

-constitució dels Consells:

-Consell de redacció, assignació de rols, edició dels articles, contacte amb els

autors i revisors...

-Consell científic revisors d'articles, especialistes destacats d'àmbits de

coneixement específics.

Previsió 1a publicació: Any 2013.

http://revistes.iec.cat/index.php/RCP
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http://revistes.iec.cat/index.php/RCP
http://revistes.iec.cat/index.php/RCP
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PORTAL SCP http://blocs.iec.cat/scp

XARXA  SCP    http://scpedagogia.ning.com

TWITTER         @scp_iec       

NARRACIONS I PEDAGOGIA  http://narracions.cat

Aquests procediments en xarxa substitueixen l´antic butlletí.

http://blocs.iec.cat/scp
http://scpedagogia.ning.com/
@scp_iec
https://sites.google.com/site/narracions/

