
	
 
 
 

SER PERSONA:  
Un principi educatiu per a la construcció individual i 

col·lectiva. 
 

 

Presentació del llibre SER PERSONA de Valentí Feixas 
(Premi Joan Profitós 2016)  

i debat participatiu. 
 
 
Educar en l'humanisme en una societat globalitzada, multicultural i laica, requereix avui, un 
enfocament polièdric, una actitud atenta a l'entorn i un diàleg constant.  
 
Pau López Castellote (1929-1994), fundador de Costa Llobera i COU Jaume Bofill, va 
desenvolupar un pensament i una proposta pedagògica basada en l'humanisme cristià que avui 
podem analitzar, extraure'n els principis i les finalitats i adaptar-los als referents actuals d'una 
societat diversa i plural.  
 
Com podem donar resposta al principi educatiu basat en SER PERSONA més enllà de la 
definició de l'humanisme cristià?  
Quina ha de ser la  contribució social d'una escola cristiana oberta al món?  
A quins reptes s'enfronta? Què pot aportar la perspectiva laica a la construcció de 
l'humanisme? De què parlem quan parlem d'interioritat i d'espiritualitat? 
 
Que aporta Pau López Castellote a la pedagogia humanista en el marc de l'escola confessional 
i quins principis són extrapolables a altres orientacions en el marc d'una educació en valors 
orientada a ser persona?  
 
Obrim el debat! 
 
DIMECRES 25 DE MARÇ a les 18.30h 
Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans. Carrer Carme 47 de Barcelona.  
 
 
 

	
	



	
PROGRAMA  
DIMECRES 25 DE MARÇ a les 18.30h 
Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans 
 
 
CONDUCCIÓ DE L’ACTE: Jordi Roigé, Periodista. Director d’Animaset. 
 
 PART INICIAL 
 
18:30h. Benvinguda a càrrec de la professora Carme Rider, Presidenta de 
la Societat Catalana de Pedagogia (5’) 
 
18:40h Presentació del llibre SER PERSONA. Vida, pensament pedagògic i 
acció educativa de Pau López Castellote (1929-1994), del Dr. Valentí Feixas 
(Premi Joan Profitós 2016), a càrrec del Dr. Josep Gallifa, Catedràtic de 
Pedagogia de la Universitat Ramon Llull i membre del jurat del premi Joan 
Profitós  
 
 
19:00h TAULA D'INTERVENCIONS 
 
L'educació cristiana en una societat globalitzada, multicultural i cada cop més 
laica.  Reptes i contribució social.  
 
Reptes actuals i contribució social d'un projecte educatiu confesional. 
Representant de l’Escola Pia de Catalunya a concretar. 
 
La importància d'educar en l'espiritualitat i en la interioritat. (10') 
Professora Berta Meneses. Religiosa filipense i mestra zen.  
 
L'Essència dels valors de l'humanisme en el centre del fet educatiu. De la 
construcció pedagògica a la personalització de l'aprenentatge.  
Professora Coral Regí. Directora de l'escola Virolai de Barcelona.  
 
Responents de fila 0. Intervenció de 5 representants de diverses institucions 
educatives, escoles i instituts.  
 
 
3. 20:15h Cloenda a càrrec del Dr. Valentí Feixas, autor del llibre. 
 
L'acte finalitzarà a les 20:30h 
 
 
 
 
 


