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Aquest número 3 de la revista d'història de
l'educació "Educació i Història" completa l'edició
dels materials aportats pels investigadors
internacionals i nacionals que van participar a les
XII Jornades d'Història de l'Educació als Països
Catalans (vegeu el número 2, Barcelona 1995).

El lector podrà jutjar l'interès d'aquestes noves
aportacions, les quals, sumades a les del número
2, doten amb nous elements la reflexió sobre la
història de l'ensenyament secundari al territori
peninsular i a d'altres llocs de l'Europa de l'Oest i
de l'Est. Recordem que les XII Jornades
(Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra,
30 i 31 d'octubre de 1995) tenien com a tema
central la commemoració crítica dels cent
cinquanta anys de batxillerat oficial a l'estat
espanyol. Hi havia, a més, un segon gran tema de
discussió, el del vincle entre l'educació i la
construcció nacional.

Tenim el convenciment que el col . loqui va
aportar el seu gra de sorra a la renovació d'un
debat que té projecció present i futura, tant pel que
fa al tema de l'ensenyament secundari en aquesta
societat de finals de segle, com a la qüestió tan
complex i difícil de l'escola i la construcció
nacional.

Com a president del Comitè Organitzador del
Colloqui vull reiterar l'agraiment a les
institucions col•laboradores, i en particular al
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i a l'Institut de Ciències de l'Educació
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Completa aquest número de la revista
"Educació i Història" una aportació del consoci
Conrad Vilanou arran d'un article del figuerenc
filòsof i pedagog Joaquim Xirau sobre l'educació
sexual, i una recordança de Fèlix Aronovich
Fradkin (1933-1993), un important historiador rus
de la pedagogia contemporània. Comptem per a
aquesta revisió amb l'aportació dels pedagogs
Marc Depaepe i de Elena Rogatcheva, flamenc i
russa respectivament.

Haig d'agrair a Conrad Vilanou, Salvador
Domènech, Joan Soler i Ramon Tarrós l'ajut

brindat en la confecció i traducció d'alguns dels
resums dels articles que figuren a continuació. El
darrer també ha collaborat en alguns aspectes de
la posada a punt informàtica del present material.
De tota manera la major part de la responsabilitat
dels possibles errors que contingui aquest número
de la revista és meya.

Ja en tancar aquest número ens arriba la trista
noticia de la mort el dia 16 de juliol de 1997 del
primer president de la Societat, senyor Frederic
Godàs i Vila. A tall d'emocionat homenatge
dediquem els dos primers escrits.

Pere Solà i Gussinyer, editor d'aquests
materials en tant que President del Comitè

Organitzador de les XII Jornades d'Història de
l'Educació als Països Catalans
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