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D.N.I.

Nom: t-- k-
Cognom s: f4ç / 2;e-.2

Sr.President:

Els qui signen,pedagogs cateldhs,conseqüents emb

le nostre trajectbrie pedagAgice 1 emb l'afany de propugnar,

impulsar i aplegar le investigeció 1 acci6 educativa en les

terres de llengua i cultura catalanes,tot defensent—ne el seu

carActer genuf ,

SOL.LICITEM:

de l'Institut d'Estudis Catalans que

ten dignement presidiu que prengui en consideració le propos-

te que li adrecem a fi i afecte que dins le Secció de Filoso-

fis i Cieencies Socials neixi une Societet filial que s'enomeni

SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA.

Visqueu molts anys,

Barcelona,	 set
	

de març de 1984

Per le Comissió Gestora del 27—XI-80

Coordineci5	 Secretaria executive
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D.N.I. 38' .	 ti. 6..yei

Nom: rrcief C4Rn
Cop non, s: CPRF1OLli CAR teir

I1.1m. Sr. PSESIDENT DE LINSTITUT D'ESTUDIS CATALANS



Benvolgut

Una de les tasques de més vblue que en el nostre país

hi mancava,ere sens dubte,le de portar e teme el funcionament d'

una"SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA",per tal que si hi eplegubs to-

ta l'ectivitat_i.investigació del camp educatiu,en el seu més alt

nivell científic 1 genulnament catelb. L'Institut d'Estudis Catalans,

fidel n la seva trejectbrie ideològica, conseqüent en l'arrel his-

tbrice dels estudiosos de l'edurnriA_J rinrivident n les inquietuds

pedegbgiques ectuels,ha donat tot el suport e la iniciativa de di-

ta tasca.
Fets tots els primers passos per tal objecte,ens resta

adreçar—vos le documenteci6 inicial 1 oferir—vos l'avinentesa de

poder ésser signant d'aquest recolzement,a fi de participar en le

promoció científica 1 pedegbgice de totes les terres de llengua

cultura catalanes.

Barcelone,març de 1984

Per le Comissió Gestora del 27—XI-80
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Coordinació

signat: Ernest Mescort 1 Díez

adrege:

Mallorca 188
Barcelona —14—

tel: 254.75.99

Secretaria executiva

signat: M i del Carme Carmona i Cornet

adreça:

Madraza 50-52,2 i n 2i
Barcelona —6—

tel: 209.89.84
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SOCIETAT CATALA77A,DE PEDAGOGIA

Filial de l'institut d'Estudis Cytalans
(Secció de Filosofia i Cibncies Socials)

CO:770CATt,R7A
de la reunió constitutiva de la Societat

Creada per acord del Ple de l'Institut,en la sessió del dia

12 de juny proppassat,la SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA,filial

de l'Institut d'Estudis C-ta1ans( g ecci4 de Filebona
Socials)tindrh la seva reunió constitutiva el dia 4 de julio'
propvinent,a les set del vespre,a la Sala d'Actes de la seu de

l'Institut(carrer del Carme,47).

La sessió serh 7,residida nel President de l'Institut,acomuanyat

del secretari General i del Delegat de l'Institut a la Societat.

Ordre del dia:

1-Salutació pel President de l'Institut,I1.1m.Sr.Enric Casassas i

Simó.

2-Lectura dels Estatüts de la Societat aprovats per l'Institut

en la reunió del Ple del 23 de març proppassat.

3-Lectura i aprovació,si s'escau,del projecte de Reglament Interi.

de la Societat.

4-Precs i preguntes.

Ens plauria molt la vostra assistbncia en aquest acte.

Per comanda del Delegat de l'Institut
LA C(r7ISSIO GESTORA

Darcelona, 18 de juny de 19314
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ACIA LE LA RELMO 03n51113111IVA CE LA SUZIETAT C.ATALAMA.

FE FfIKEGEA,FILIAL LE L'IM:LULU D'E-41MS CATALeS

1'.-r.P.Ctreer
5- -aleas	 •
S..3o2e-Dzrre.ech _
Ei-.J .Smn'sirna

A la ciutat da Parceltna,e1 dia cpatre

julio' de mil nar..tets \uitanta-q...otte,a les set chlvespre.a la

Sala d'Ack....cb l'Irstitut d'Estulis Catalans(c/Canre 47),RELM115:

el Sacretari GEneal de l'I.E.C.,S.RaTcn Ara.), j Serra(en te,xe-

sentació rial fl.Enric Casassas i Sin6.Fiesick.nt 	 l'I.E.C.):el

Dele&rt da l'I.E.C. a la "S.Dcietat Catalana cia Fedag....12i2",S.3oan

Triadú i Fcnt;els 	 	 la Q.Ittissi6 Prarrtcra i els siglants

cre dcnarel soport a la 1::ici6 cia cleació da la Sr-ier_at,per a

celebrar l'Aseerblea Ccritutiva,els tras cels cpah- fiare-) al

Chue la sessió el S. Pw Aranal i Sena.

respue's d'Ire salutacib.eDxusa

tat	 ñt d5-Ia la paraula al S.Triadí.E1 Er.JrlaìI explica

als a<,si_eits el prc-• ch a-eaci.6 uit per la "Sxieat Catala-

ro de Pedagogia" q_e ata es cur,,,itneix.c3-7 -<:s, ch la se:a creació,

actit dada per l' Irstitut ei el Ple celebra= el citze da ,itny ch .19ç4.

A ocrrcinkaci6 ea llegits ele Eszattte de la

-4.3riat.,agsuals pal Ple de 1'I.E.C.,e1 virt-i-tr s de marc propp-p-e-

sat•Acte suit es llsixei.es disoutelyei i

articles chi I,,Jarent. Interior ck.- la crrietat.i es rieren ele

diente:

AM:LE:

le') Leterminar cpe la cg..eX.a da scci si.i da 2.110.- pas-

ses annals.

2t..r) Eiviar a tate els cpi ei el poce-..= inicial de for,-

rrió ck, la ari.C.:at es van ad-erir a la peició ch la srva Gea-

ci6,e1 co-re.,,--x-reit... foil d'irs-a-ipri6 a la S.-cietat...

S-. R.Ara.0
S. J.Iti.a2li

L.Folch 1 Catiarasa

S.J..Meres
-Er's. I. Ecnias

.A."'kayol
S.E."hsoart
Sa E athi'

S.V.Lieerbto
S.J.Cenzzi, ez

S.J.Cct_s
S.J.0

221-Martcy e_-Ll
Sa
Ei .JJwa

Er . R ijlst

Ei's .C.CanTma

ENEUSEN LA SE'vA



j'e") 41, --.tS 'rr4  fcrweran part de la Sæiat can a ti	 R111,01.
farnalit-zel 	  irscripci6larb el pEirrent ci la CpCCO de Spzi )aberS r1°1 PrinEr

d'ccatre

4‹ut..) Es rarerada una Coni...--ziA Cstcra (firs a La c_letrz ó cé
	vanent) .fcrnacia pe- la S-a..Sara RÌei , els s.Joan	 'las-

ccrt i la9-a.!'e dé]. Carne Carmna la Canisar5 té la rnisé.) de porta a terre els
da adcptats.fins a l'eleoció de la Juata de Covern ¿e Ja crrietat.

*"..) La Canísé articulará i redactar:a el 1:? 1a-rent. Interizr,aprzyvat pe-
la Fal:JO"CC!\SEERIIVA cé la

S'aic Ja sesió a un cuart de deu ¿el vespre.

Earrelcna a a	 	  de le-e

La Canissió Gerra
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA

Filial de l'Institut d'Estudis Catalans

(Secció de Filosofía i eincies Socials)

CONVOCATMIA

De la l g Junta General de la Societat.

Ja Societat Gatalana de Pedagogia,fili p l de l'Institut d'Estu-

dis Catalans(Secci6 de Filosofía i Ciències Socials),tindrä

la seva le Junta General el día 24 d'octubre propvinent,a les

set del vespre,a la Sala d'Actes de la seu de l'Institut (ca-

rrer del Carme ,47).

La Sessió serà presidida pel Delegat de l'I.E.C.

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura de l'Acta de la Sessió anterior.

2.- Lectura del Reglament Interior de la Societat.

3.- Informació dels acords gestionats.

4.- Elecció de la Junta Rectora de la Societat.

5.- Precs i preguntes.

Ens plauria molt la vostra assistència en aquest

acte.

Per comanda del Delegat de l'Institut

LA COMISSIÖ GESTORA

Barcelona 15 d'octubre de 1984



SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIE CATALANS

CARME. 49 08001 IJIRCELONA

Benvolgut/da consoci/säcia,

8"ença del 24 d'octubre,dia en quä fou elegida,la Junte de Govern

de la Societat s'he reunit peribdicament a la seu de l'Institut d'

Estudis Catalans i ha procedit,d'acord amb les facultats i les dis-

posicions dels Estatuts i del Reglement Interior de l'entitat,a i-

niciar le seva tasca. Heus ad: una releció del que ha estat fet fins

ara:

ir. S'he enviat informació i documentació adient a les perso-

nes que ho han sol.licitat.

2n. S'he confeccionat una butlleta de sol.licitud d'inscrip-

ció de nous socis, a més de le carta de resposta en ce-

de ces.

3r. S'he obert un comete corrent a"LA CAIXA" i s'han establert

les normatives de funcionament comptable.(A 31 de desem-

bre el baleng econòmic és de 95.986.- pessetes.)

4t. S'ha adreçat una carta de presentació de la Societat a di-

verses entitats,segons una relacii establerta.

5. S'ha fixet una periodicitat quinzenal per a les reunions

de la Junta.

6. S'ha confeccionat el papar imprbs i el logotip de la So-

cietat.

7. S'ha obert el Llibre d'Actes,segons la normativa vigent

per a les associacions.

8. S'ha donat un text a la prensa sobre la creació,la cons-

titució,els objectius de la Societat,etc.

9. S'he fixat la Sessió Inaugural de la Societat per a aquest

any.

10ä. S'he procedit a l'elaboraci6 d'un ola d'activitats,amb el

propòsit d'enllestir-lo durant aquest primer trimestre de

1985.

11b. S'ha editat un fulletó informatiu que conté' els Estatuts,

el Reglament Interior,la llista de socis i la composici6

de la Junte de Govern de la Societat.
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12. S'ha estudiat el que fa referbncia a la iniciació del

butlletl de la Societat.

13k. S'he enviat a l'I.E.G. un resum de les tasques fetes

per aquesta Societat,aixl com le relació dels socis

actuals de la Societat i dels membres de la Junta de

Govern.

14. Finalment,s'ha acordat remetre a tots els socis el

qüestionari adjunt i demanar—los que ens el retornin
abans del 31 de gener propvinent,e fi de constituir

els grups de trebell previstos en el títol II del Re-

glement Interior de la Societat.

LA JUNTA DE GOVERN
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE LINSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

.ZIITI1U1Nll •
1- riVil 17:

La Junta de Govern de l Societat os convida a Lacte acadeenie que, sota la presidencia de l'Hono-
rabie Conseller d'Ensenyament de la Generalitet de Catalunya, senyor Joan Guitart, tindrä lloc el
dijous dia 6 de juny, a dos quarts de vuit del vespre, a la Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Vstudis
Catalans (correr del Carme, 47).

El Dr. ANTON! COLOM, catedrAtic de Pedagogia de la Universitat de Palma de Mallorca, pronunciarA
una conferència sobre el tema

EL MOVIMENT DE RENOVACIó PEDAGÓGICA:
RELACIONS CATALANO- MALLORQUINES

••n•n

18111811DESUIRSLA1A[151

JOAN TRIAW, President

BARCELONA, MAIG DE 1985



ACTE DE PRESENTAC1O.

Joan Guitart
Conseller d'Ensenyament

Em plau molt presidir aquest acte acadèmic tant per la seva

finalitat com perquè, l'entitat que l'organitza, la Societat

Catalana de Pedagogia, filial de l'institut d'Estudis Catalans,

té per objectiu una de les tasques que considero més importants

i necessàries per actualitzar el nostre sistema educatiu i que

és la investigació pedagógica, feta, sobretot, en el nostre

país.

Ens cal, en efecte, renovar la confiança en la nostra capa-

citat de posar-nos al dia quant a innovacions pedagògiques

quant a creativitat i iniciaties. Potser ens ha passat que hem

quedat massa temps fixats en les realitzacions d'aquells emi-

nentspedagogsque han estat els nostres mestres i no hem estat

capaços de valorar adequadament els nostres esforços esperant,

potser, un reconeixement molt més tardiu.

Estic segur que la creació de la Societat Catalana de Peda-

gogia és ja una demostració que ens creiem dignes successors

d'aquelles figures de tanta projecció i que tant ens han aju-

dat a anar endavant en les èpoques fosques que succeïren a la

guerra civil. Per tot això em congratulo, i em congratulo sobre-

tot del fet que la Societat Catalana de Pedagogia vulgui impul-

sar la investigad() i la innovació pedagògiques.

El fet que ja en el seu primer any d'existència aquesta en-

titat convoqui 1 atorgui borses per a estudis de recerca indi-

ca l'afany de posar-se immediatament a treballar per a acomplir

els seus objectius.



Aquesta iniciativa en efecte afavoreix que estudiosos 1 es-

pecialistes puguin tirar endavant els seus projectes d'alta in

vestigació pedagógica, que com ja he dit, ajudaran a millorar

molts aspectes de l'ensenymanet al nostre país.

Convé que els impulsos renovadors sorgeixin no només de l'

Administració sinó també de grups de mestres, de pedagogs, que

han investigat 1 estudiat la realitat social i la de les esco-

les, de persones i entitats que han impulsat aquests esforços

i que han estat oberts als nous corrents pedagògics 1 investi-

gadors a fi que aquells proporcionin als alumnes la possibili-

tat de desenvolupar-se harmoniosament com a persones, tot ei-

xamplant Ilurs capacitats en els diversos camps del coneixe-

ment i del comportament. Però no convé que jo m'extengui en to

tes aquestes coses, de les quals els hi parló el Dr. Antoni Co

lom que coneix bé tot el que fa referència a la Renovació Pe-

dagógica en els PaTsos Catalans i les relacions que els dife-

rents grups de docents han tingut al respecte.

En relació amb aixó, no obstant, jo els voldria fer avinent,

també, que el Departament d'Ensenyament ha vist sempre amb gran

respecte els moviments de mestres i ha procurat d'afavorir al
màxim llur personalitat 1 llibertat d'actuació. Pensa, a més,

que si es potenciés excessivament Ilur institucionalització,es

correria el risc de limitar Ilurs vessants creatives, que van

lligades a la seva independència i a una dinàmica que els és

pròpia.

Per a l'Administració és important, justament, que hi hagi

grups de persones que, al marge d'ella mateixa, facin propos-

tes creatives 1 siguin elements responsables i crItics.

El que si que hem fet, i era nostra l'obligació de fer-ho,

ha estat el fet de presentar al Parlament de Catalunya la Llei

de Centres experimentals i l'Ordre que la desplega a fi d'afa-

16
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vorir d'una manera formal l'experimentad() i la renovació peda

gägica com a mitjà d'aconseguir una millora ininterrompuda de

la qualitat de l'ensenyament.

La necessitat d'investigació i experimentació en educad()

en l'activitat es basa, en primer lloc, en la constatació de

la inevitabilitat d'anar posant a punt mètodes que s'adaptin

millor als alumnes en Ilur individualitat i, en segon lloc,en

la peremptorietat d'incorporar a l'ensenyament noves tecnolo-

gies que exigeixen una constant revisió i adequació dels sis-

temes educatius.

La nostra Llei estableix per tant la possibilitat de la in

vestigació i experimentació educatives en els diferents ni -

vells de Pre-escolar, Educació general Bàsica, Educació Espe-

cial, Batxillerat, Formad() Professional i ensenyaments espe-

cialitzats en centres experimentals públics o privats i el seu

objectiu prioritari -coincidint amb els de la Societat Catala

na de Pedagogía- és la realització d'experiències encaminades

a introduir nous tipus de material didactic i noves formes or-

ganitzatives 1 d'administració dels centres.

La tasca d'ensenyar no ha estat mai fäcil però potser mai

no havia estat tan dificil com ho és ara, en un món en el que

els valors es qüestionen continuament, en que els avenços de

les ciències i de les tècniques són tan ràpids que els conei-

xements que tenen els docents han de ser continuament actualit

zats, en que el mitjans audiovisuals i la informätica han din

corporar-se a l'ensenymanet institucionalitzat i en que es fa

difícil de destriar els continguts que realment seran útils de

mä a les generacions joves.

Estic convençut que ara més que mai és important de fomentar

la creativitat: cada vegada és més dificil per a tothom de tro-

bar un espai on poder-se desenvolupar integralment 1 per aix6



cal que es busquin les maneres més adients de facilitar l'as-

soliment d'aquests objectius que no són només d'aprenentatge

sinó de creixement 1 expansió dels sers humans.

Aixi doncs vull encoratjar, ara i aquí, la Societät Catala

na de Pedagogia per a que continuT la tasca que ha emprès amb

tant d'entusiasme. El nostre país necessita institucions d'a-

questa mena que alhora que continuen una tradició molt nostra

pel que fa a l'interAs i al treball d'innovació i investiga -

ció pedagògiques, solen incorporar a la societat catalana tots

els elements valuosos que faciliten que els infants i joves pu

guin rebre la formació que els permeträ de trobar les noves

vies d'actuació que les circumstancies actuals requereixen.

1 8
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D'acord amb el que fou fet públic en l'acte de presentació de la

Societat el proppassat dia 6,ens plau de comunicar-vos que fins

el 30 de juny d'enguany la Junta de Govern podré prendre en consi-

deració les propostes de borses de treball de recerca pedagògica

que presentin els socis.

Com a orientaci6,cal dir que el mòdul econòmic més aproximat per

a l'atribuci6 d'aquestes borses no hauria de superar les 250.000.-

pessetes per sol.licitant o grup de sol.licitants,un dels quals,

almenys,cal que sigui soci de la Societat.

El veredicte seré donat a conèixer durant la primera quinzena de

juliol.

Rebeu el testimoni de la nostra consideració.

Barcelona,17 de juny de 1985

PER LA JUNTA DE GOVERN

M.Carme Carmona i Cornet
Secretéria



SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
•	 FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

CA4414. 47 04001 •ARC[LONA

-Benvolgut consoci/a,

Us convoquem a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la Societat Catalana
de Pedagogia,filial de l'Institut d'Estudis Catalans(Seccid de Fi-
losofia i Cibncies Socials),que tindra, lloc el proper die 22 de
novembre a 2/4 de 7 del vespre en primera com;ccathrie,i a les 7
en segona, a la Sala "Prat de la Riba" de l'Institut,seu de la
filial,(carrer del Carme,47),sota el seffilent:

ORDRE DEL DIA

1.— Lectura de l'Acta de la Junta anterior.

2.— Memäria de les activitats de la Societat.
3.— Balanç econòmic del present exercici 1984/85.
4.— Precs i preguntes.

Barcelona,a 6 de novembre de 1985

M.Carme Carmona,	 Joan Triadö,
SecretAria	 President



PRIMERES JORNADES DE LA
SOCI ETAT CATALANA DE PEDAGOGIA

EL NOSTRE SISTEMA EDUCATIU
I EL REPTE D'EUROPA

Barcelona, 22 i 23 de novembre de 1985

SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
SECCIÓ DE FILOSOFIA I CIÈNCIES SOCIALS

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

21



22 PROGRAMA

divendres
22 rle novembre

SESSIÓ DEL MATI

A les 9
Recepció dels participants i Iliurament de la docu-
rnentació.

A 2/4 de 10
INCIDENCIA A EUROPA DE LA FORMACIÓ PRO-
FESSIONAL AL SISTEMA EDUCATIU
Exposició del tema. $T. Ferran Ferrer.

Taula rodona sobre el tema amb la participació de:
Miguel Renio, Director General d'Ensenyaments

Professionals i Art fstics de la Genetalitat de
Catalunya.

Nüria Bol rell, Professora de la Secció de Peclagonia
de la Universitat de Barcelona.

Vicenç Benedito, Professor de la Secció de Pedago-
gia de la Univetsitat de Barcelona.

Josep Antoni Brunet, de l'Institut Municipal
d'Educacin de Barcelona.

Francesc Falgueras. Cap riel Departament Psico•
pedagògic de I1P-FPS Sarrià.

Moderador: Josep Gorr,rrez-Agapito, Professor de la
secció do Pedagogia de la Universitat de Barcelo-
na.

A 2/4 de 12

Visita a l'Institut Municipal d'Educació, sota la direc-
ció nie Montserrat Filorneno, Directora de l'IME.
Homename a Artur Mar torell.

SESSIÓ DE LA TARDA

A les 4
LES DIVERSES OPCIONS EUROPEES DAVANT
EL FET DIFERENCIAL EN L'EDUCACIÓ.
Exposició del tema: I_ (S Folch i Camarasa.

Tarda rodona sobre el tema amh la participació de:

Josep M. Jarrpre, Cap de Ser vei d'relr I ració Espe
ciar de la Generalitat de Catalurryd.

Miguel Meter, Professor de la t7roccir'r de Perlagogra
de la Universitat de Barcelona.

Josep M. Domenech, Professor del ['topar tarnent
Ciencies de l'Educacin de la i 'o jeen sit al Arao:
noma de Barcelona.

Josep M. Lozano, Llicenciat en Filosolid
Moderador: Ernest Mascort.

A les 6
Pausa

A 2/4 de 7
En primera convocat/nia i a les 7 en serama. Assem-
blea General Ordinaria de la SocieraLt

• Arl tiesta pan ile les Inventes es ves. v s 1.1 Ii 11. • n Ilt, I	 de. le
Societat Catal.ela de l'ed.epelld



dissabte
23 de novembre

SESSIÓ DEL MATI

A los 9
El Professor del Departament crEducació Comparada
de l'UNED Francesc Padró Informara sobre ELS OR-
GANISMES EUROPEUS D'EDLICACIO.
Debat. Moderadora: Margarida

A les 11
Pausa

A 2/4 de 12
Presentació de les comunicacions i
Moderadora: Carme Borbolles.

SESSIÓ DE LA TARDA

A 2/4 de 5
INCIDENCIA A EUROPA DE LES LLENGÜES EN

EDUCATIU.
Exposició del tema: Isidor Marí, Cap de Servei del

Departament d'Assessorament Lingiiístic de la
Generalitat de Catalunya.

Tarda rodona s,,bre el tema amb la participació de:
Joaquim Arenas, Cap rle Servei d'Ensenyement del

Catala de la Generalitat de Catalunya.
Joan Mesti es, Inspector d'EGB.
Me. a Pla, Protessora de la Secció de Pedagogia

la Universitat de Barcelona.
Janme Oliver, Professor sie l'Escola de Formació

del Professorat d'EGB de Palma de Mallorca.

Pere Verrlaguer, del Centre de Recerques i Estudis
Catalans ritt la Universitat de Perpinyä.

Moderador: Joan Triarlú,

A 7/4 de 7
Peina

A les 7

Chusma de les Jornades, pel Sr. Manuel Mart( fleco -

her, Director General crEnsenyament Universitari de
In Generalitat ls, Catalunya.

Mesure' i conclusions.

SOCIFTAT CATALANA DE PEDAGOGIA
SALA: "PRAT DE LA RIBA" DE L'INSTITUT
D'ESTUDIS CATALANS
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EL MOLT HONORABLE SENY011 JOHDI PUJOL
PRESIDENT DE LA LIENERALITAT DI CATALUNYA

es compinu n COI1V idrIV-VOS n raen, neadiani 'ubre
In vida i l'obra d'Alexnndre Calí, que iinfirñ fine el
dilluns, 2 de juny. a les set de In tarda, al Pninu de
In Generalitni.

Fln	 	 ig da. 1980
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS

CATALANS

(Seeck') de Filosofia i Ciacies Socials)

ACTES COMMEMORATIUS DEL CENTENAR I
DEL NAIXEMENT D'ALEXANDRE GALÍ

Taula rodona sobre 1'obra pedagògica
d'Alexandre Cali

per Aliqud Signals, que actuarà de moderador.

foult Gab'. Lluís Poich 1 Camarasa,
Renedim .loan Triadü.

Colloqui.
Sala Pral de la Biba de la sen de linstimt

d'Estudis Catalans, carrer del ('orine, 47

(Tel. 318 55 16)

Dimarts, 27 de maig de 1986,
a 214 de 8 del pespre

II

Acte AcaNmic sobre la xida i l'obra
d'Alexandre Cali

Confert‘ncia del Dr. Antoni M. Radia i Afargarit,
ex-rector de la Unieersitat de Barcelona

Presidirò Porte el Molt Honorable

Senyor fordi Pujol. President de la Generalitat

de Catalunya

Palau de la Geneialitat
2 de 11411, 1' de 1986,a les 7 cic la tarda

Barcelona. maig-juny de 1986

25



2 6

SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

La junta de Govern de la Societat us convida a la sessió Académica d'inici del curs 1986-
1987, que tindrà be a la Sala Pral de la Riba de l'Institul d'Estudis Catalans (carrer del Carme,
47), el dimarls dia 21 d'Octubre a 1/4 de 8 del vespre.

El Dr. Oclavi Fullat I Genis, Catedràtic de Filosofía de rEducació de la Universitat Autónoma

de Barcelona desenvoluparà talle inaugural sobre el tema

EDUCACIÓ I NACIÓ

Claurá lacte el Dr. Enric Casassas I Simó, President de rInstitut d'Estudis Catalans.

Joan Triadú, President.

Barcelona, octubre de 1986


