XXIII JORNADES D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ
Primera circular (Juliol de 2017)
Benvolgudes companyes i benvolguts companys,
Us enviem la Primera circular per anunciar les XXIII JORNADES D’HISTÒRIA DE
L’EDUCACIÓ que estaran dedicades, de manera general, al tema Educació i
desenvolupament rural als segles XIX i XX, i es celebraran a les terres de Lleida,
del 25 al 27 d’octubre de 2018.
En aquesta ocasió la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua
Catalana (filial de l’ Institut d’Estudis Catalans) i la Coordinació d’Estudis i Innovació de
l’Escola Rural (CEIER) de la Universitat de Lleida han acordat col·laborar i convocar
conjuntament la propera edició de les Jornades d’Història de l’Educació, que tindran
un caràcter internacional, i s’estructuraran en els següents eixos relacionats amb la
temàtica indicada des d’una perspectiva històrica:
1) La funció social i cultural de l’escola primària i la formació bàsica en els petits
municipis: escoles, mestres, grups de renovació pedagògica, paper dels
municipis, etc.
2) La formació tècnica i professional i l’educació superior en el desenvolupament i
el progrés del món rural a l’època contemporània.
3) El cooperativisme i el sindicalisme agrari i les propostes socioeducatives no
formals: centres culturals, revistes, cursos, etc.
Així mateix, es dedicarà un quart eix més enllà de la temàtica general de les
Jornades a la recerca i docència en Història de l’Educació (historiografia, recerca en
història de l’educació didàctica i innovació docent en història de l’educació a l’àmbit
universitari).
En una propera circular s’ampliarà el contingut dels eixos i es concretarà el programa,
les dates per al lliurament de resums i textos complets de les comunicacions per a
l’avaluació acceptació i publicació de les mateixes, així com altres informacions
d’interès (pàgina web informativa, preus i procediment d’inscripció, possibilitat
d’allotjaments etc.).
De moment us animem a preparar els vostres treballs per a presentar comunicacions i
us convidem a reservar les dates per venir i participar a les Jornades. També us
demanem que feu difusió d’aquesta informació entre els vostres contactes i xarxes
socials.
Salutacions molt cordials i bon estiu.

Comitè organitzador
Lleida, 10 de juliol de 2017

