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Renovació de la Junta de Govern  

Societat Catalana de Pedagogia 
 
 
Martí Teixidó i Planas, pedagog, encapçalo candidatura per configurar la 
Junta de Govern de la Societat Catalana de Pedagogia per al període 
2015-2019  que presento a consideració dels socis i sòcies que integren 
l’Assemblea General. 
 
En compliment de l’article 5 dels Estatuts aprovats per l’Assemblea General 
de la Societat Catalana de Pedagogia de 6 de juny de 1991, ratificats pel 
Ple de l’Institut d’Estudis Catalans de 28 de juny de 1991 es presenta la 
composició bàsica que es completarà amb més socis i sòcies que puguin 
acceptar encàrrecs específics per impulsar les diverses activitats 
projectades. 
 

Nom Cognoms Encàrrec 
Martí Teixidó i Planas president/a 

Joan  Mallart i Navarra vicepresident/a d’activitats i projecció 

  vicepresident/a de recerca 

Carme  Rider i Serra secretari/a 

Maria-Dolors Maura Pascuet tresorer/a 

Joan Rué i Domingo director de publicacions 

Carme Amorós i Basté vocal adjunt de publicacions 

Òscar Garcia i Nicolau vocal de comunicació i portal web 

Núria Rajadell i Puiggròs vocal de cooperació amb universitats 

  vocal de joves pedagogs i pedagogues 

  vocal de cooperació amb institucions 

Elena Venini i Redín vocal de comarques de Tarragona 

  vocal de comarques de Lleida 

  vocal de comarques de Girona 

Antoni Perulles i Rull vocal de comarques de l’Ebre 

Antoni Portell i Llorca vocal de comarques interiors (Vic-Manresa) 

Diego Gómez i Garcia vocal corresponent País Valencià 

Ramon  Bassa i Martín vocal corresponent Illes Balears 

  vocal corresponent Andorra 

  vocal corresponent Catalunya Nord 

  vocal corresponent a l’Alguer 

Mar  enllaç a institucions europees 

 
A la darrera sessió de Junta de 15 d’abril, obrint el procés de renovació, 
vàrem conèixer les disponibilitats dels presents per continuar a la junta. 
S’ha obert la incorporació de nous membres comunicant-ho als socis i 
sòcies per configurar una junta de continuïtat i renovació. 

Aquesta candidatura ha estat completada a la sessió de Junta de  
Govern oberta de 20 de maig de 2015 amb assistència de membres 
que continuen i de la sòcia Otilia Defis, degana entre els presents. 

 
Projecte per aquest nou període 2015-2019:  
La recerca pedagògica és la que més correspon a la Societat Catalana de 
Pedagogia en col·laboració amb d’altres institucions. Actualment tenim 
quatre equips: eR1 Narracions i Pedagogia (Xavier Ureta). eR2 Currículum 
Bimodal (Pere Marquès. 3eR Ensenyament plurilingüe (Carme Rider). 4eR 
Educació ComunicActiva (Martí Teixidó). El Diccionari Enciclopèdic de 
Pedagogia és una iniciativa necessària, monumental (Joan Mallart). La 
Revista Catalana de Pedagogia rellançada en format digital i selecció de 
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publicació impresa (Joan Rué i Carme Amorós). La Primavera Pedagògica 
amb joves pedagogs, ja a la 8a edició (Josep-Lluis Rguez-Bosch). El 
Termòmetre Lingüístic, adaptació i difusió a Illes Balears (Ramon Bassa). 
El Termòmetre Lingüístic, adaptació i difusió a escoles occitanes (Patrici 
Baccou). Iniciatives de cooperació amb les universitats (Antoni Portell, 
Núria Rajadell). SCP is partner in 2016 Barcelona WFATE Forth Biennial 
International Conference (Mireia Montané i Carme Amorós). 
 
D’altra banda, penso que cal procedir a una reforma dels estatuts que 
redefineixi les finalitats:  recerca R+D+I vinculada a FCR o ICREA; 
interdisciplinarietat en col·laboració amb d’altres societats i seccions de 
l’IEC i de les universitats de la Xarxa Lluís Vives;  llengua catalana en una 
societat multilingüe i ciutadans plurilingües; accions de difusió amb d’altres 
entitats que apleguen docents i pedagogs i que s’adrecen a la infància i 
joventut (CODL, COPEC, AMRS, FPT, ACIM, FUNDESPLAI). 
 
En el cas d’haver-hi d’altres candidatures, expresso la voluntat d’arribar a 
una candidatura de conjunció per presentar a l’Assemblea General una 
iniciativa unitària. 

 
 

Martí Teixidó i Planas 

Barcelona / Catalunya 20 de maig de 2015 
 
 

   
 
Contacte directe a Martí Teixidó: mteixid2@xtec.cat  A SCP scp@iec.cat 
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