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 PRESENTACIÓ  D’EQUIP DE JUNTA DE GOVERN 2019-2023 
 candidatura bàsica en construcció. 15 d'abril de 2019 
 
Carme Rider i Josep Serentill encapçalem aquesta candidatura. Valorem i agraïm 
l’acceptació favorable inicial que hem rebut dels qui figuren en aquesta candidatura.  
 
CRITERIS DE CONFIGURACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN I EQUIPS DE RECERCA 
 

• Equilibri entre la continuïtat i la renovació.  
• Incorporació de professionals de l'educació que des de diferents trajectòries i 

perfils, assumeixen la coordinació d'alguna de activitats que configuren les línies 
d'acció.  

• Vocals territorials de les diferents terres de llengua catalana vinculats a través 
d'activitats ja iniciades o projectades. La voluntat és que l'acció conjunta es faci 
per feina en xarxa amb suport telemàtic i nuclis d'acció territorials actius amb el 
desenvoupament de les activitats i atents a noves línies de vinculació. La voluntat 
és trobar-nos presencialment en sessió plenària i conjunta anual.  

 
COORDINADORS ADJUNTS:  
 
Socis i sòcies que coordinen algunes de les accions i assistiran a la sessió de junta a 
petició pròpia o de la  junta de govern, quan sigui convenient l'intercanvi, el debat o la 
presa de decisions.  
 
ENLLAÇOS TERRITORIALS:  
 
Socis i sòcies que actuaran de suport del membre de la junta vocal territorial i es 
corrdinara amb ell/a per fer propostes de vinculació i implicació en les activitats 
realitzades en els diferents territoris.  
 
 
CRITERIS DE DESENVOLUPAMENT DE L'ACCIÓ 
 
Acció centrada en el desenvolupament de l'elaboració científica a través d'equips de 
treball autònoms i organitzats.  
 
Els equips de treball presentaran la seva proposta especificant: membres, contingut i 
objectius, programa de desenvolupament, repartiment d'encàrrecs per al 
desenvolupament, inclosa la difusió i cerca de subvencions, quan s'escaigui.  
 
Les jornades, seminaris, conferències i altres activitats acadèmiques seran derivades de 
l'activitat científica, tot i que també es poden abordar assumptes d'interès social.  
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Enunciem uns àmbits d’acció estables per donar cobertura a les activitats científiques. 
Alguns d'aquests àmbits estan consolidats i desenvolupats i altres en fase incipient o 
aturats:  
 
 
Accions 
 

• Revista Catalana de Pedagogia (RCP). 2 publicacions monogràfiques anuals en 
format digital.  

• Actualitat de la SCP. Butlletí de tramesa als socis dos cops l'any.  
• Converses pedagògiques territorials. Debat anual vinculat al tema monogràfic de 

la RCP.  
• Certamen d'oratòria en col·laboració amb altres entitats.  
• Posicionament de país per a un model lingüístic de consens en col·laboració 

institucional.  
• Acreditació pedagògica dels Serveis Educatius dels Museus en col·laboració 

institucional.  
• Premi d'Assaig Pedagògic Joan Profitós en col·laboració institucional.  
• Fem l'escola Plurilingüe: extensió de la comprovació a altres territoris segons 

adaptació territorial.  
• Educació i mitjans de comunicació. Grup de treball per a l'elaboració de la 

proposta de mediació educadora de la comunicació de massa.  
• Els pilars de l'educació secundària. Grup de treball de desenvolupament de 

pedagogia per a adolescents.  
 
Aquestes línies d'acció estables es poden complementar amb algunes accions puntuals 
segons les circumstàncies.  
 
Es projecta obrir una plataforma participativa per tal que els socis ens facin saber quins 
són els seus àmbits de projecció i desenvolupament professional i com pensen que poden 
vincular-los a les activitats de la SCP.  
 
Considerem que l'SCP ha d'esdevenir un espai de trobada on els associats puguin donar 
visibilitat als seus projectes i publicacions.  S'oferiran espais de presentacions de 
publicacions o altres elaboracions de socis.  
 
Incorporació de nous socis: ens proposem que de cada àmbit d'activitat generi un mínim 
de tres socis anuals. Això representaria una trentena de nous associats cada any. Això 
suposaria una regeneració de la Societat que considerem necessària.  
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CONFIGURACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN.   
    
Presidenta Carme Rider i Serra   
Vicepresident de 
col·laboracions institucionals 

Josep Serentill Rubio   

Vicepresident d'investigació  Proposta a confirmar   
Secretària  Rosa Maria de la Fuente Castelló   
Tresorera  Empar García i López   
Dir. Publicacions Joan Rué Domingo   
Vocal de recerca FEP Elisabeth Dulcet i Valls   
Vocal d'Educació i comunicació Proposta a confirmar   
Vocal de museus Proposta a confirmar   
Vocal Illes Balears Miquel Oliver Trobat   
Vocal País Valencià  Gemma Pasqual i Escrivà   
Vocal Catalunya Nord Rita Peix-Vallot   
Vocal Alguer Ibán León i Llop   
Vocal Andorra Proposta a confirmar   
 
ENLLAÇOS TERRITORIALS  
 
Barcelona Proposta a confirmar 
Girona Proposta a confirmar 
Lleida Proposta a confirmar 
Tarragona Proposta a confirmar 
 
 
COORDINADORS D'ACTIVITATS 
 
Actualitat SCP  Carme Amorós i Basté 
Premi Joan Profitós Beatriu Garrido. 
Certàmen d'oratòria Proposta a confirmar 
Posicionament model lingüístic Proposta a confirmar 
Museus Proposta a confirmar 
Repertori musical plurilingüe Montserrat Dulcet i Valls.  
Manifestos i posicionaments Carles Cereceda Ferrés. 
 
 
Presentem aquesta candidatura a consideració dels socis. Si rebem un suport ampli ens 
sentirem especialment compromesos a dur a terme les iniciatives apuntades i a escoltar 
les iniciatives de totes les sòcies i socis.  
 
 
Barcelona/Sabadell, 15 d'abril de 2019. 


