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Barca Salom, Francesc Xavier. Doctor enginyer industrial per la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), té el Diplôme d’Études Approfondies
d’Economia de l’Energia de la Universitat de Ciències Socials de Grenoble
(1977) i el Mestratge d’Història de la Ciència de la Universitat Autònoma
de Barcelona (1995). Professor d’Història de la Ciència i de la Tècnica
de 1987 a 2011 a la UPC i catedràtic a l’Escola del Treball de Barcelona,
on imparteix Organització i Projectes Energètics. És autor d’alguns estu-
dis sobre història de l’ensenyament tècnic a Catalunya, com: Els inicis de
l’enginyeria nuclear a Barcelona. La Càtedra Ferran Tallada (1955-1962)
(Barcelona: 2002), L’Escola Industrial de Barcelona (1904-2004): cent anys
d’ensenyament tècnic i d’arquitectura (Diputació de Barcelona: 2008) i
Fàbrica, taller i laboratori. La Junta de Comerç de Barcelona: ciència i tècnica
per a la indústria i el comerç (1769-1851) (Cambra de Comerç: 2009).
Adreça electrònica: francesc.barca@gmail.com. Adreça postal: c/ Roger de
Flor 289, 1r, 08025 Barcelona.

Carreño i Aguilar, Antonieta. És professora titular d’escola universitària del
Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barce-
lona. Actualment desenvolupa la recerca dins el GRHIPPS (grup de recerca
en Història i Innovació del Pensament Pedagògic i Social), a l’entorn de
la Història de l’educació; i dins el grup d’Innovació i Millora de la Qua-
litat Docent: El pràcticum en la formació de mestres en escoles d’adults
de centres penitenciaris. Imparteix assignatures de l’àmbit de la Política de
l’educació i la Legislació educatives, així com seminaris de pràctiques. Adre-
ça electrònica: acarreno@ub.edu. Adreça postal: Departament de Teoria i
Història de l’Educació, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona.
Campus Mundet. Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona.
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Collelldemont Pujadas, Eulàlia. Doctora en Pedagogia per la Universitat
de Barcelona. És professora del Departament de Pedagogia de la Uni-
versitat de Vic i membre del GREUV (Grup de Recerca Educativa de
la Universitat de Vic). Actualment dirigeix el Museu Pedagògic Virtual
(MUVIP) de la mateixa universitat. Les seves investigacions s’han centrat
en l’educació estètica i en el patrimoni pedagògic i educatiu. Així mateix,
ha desenvolupat diferents estudis a l’entorn de les aportacions a la peda-
gogia contemporània per part de diferents pensadors i pensadores. Adreça
electrònica: eulalia@uvic.cat. Adreça postal: Departament de Pedagogia,
Universitat de Vic. C/ Sagrada Família, 7, 08500 Vic.

Garcia i Farrero, Jordi. Llicenciat en Pedagogia per la Universitat de Bar-
celona. Ha compaginat els seus estudis amb una intensa vida professional
en què ha desenvolupat diferents tasques als Serveis Socials d’Atenció Pri-
mària relacionades amb l’acompanyament a la infància en risc social. És
professor associat del Departament de Teoria i Història de l’Educació de
la Universitat de Barcelona i consultor en el grau d’Educació Social de la
Universitat Oberta de Catalunya. Actualment prepara la tesi doctoral sobre
una aproximació fenomenològica i hermenèutica de l’acte de caminar.
Adreça electrònica: jgarciaf@ub.edu. Adreça postal: Departament de Teo-
ria i Història de l’Educació, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelo-
na. Campus Mundet. Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona.

Gómez i Mundó, Anna. Doctora en Pedagogia per la Universitat de Vic. És
professora del Departament de Pedagogia i membre del Grup de Recerca
educativa de la Universitat de Vic (GREUV). Com a investigadora, ha
desenvolupat recerca entorn de la pràctica i la relació educativa, la inves-
tigació narrativa i la memòria educativa. Reparteix la seva docència entre
els graus de Mestres i d’Educació Social, amb assignatures de sociologia
de l’educació, educació amb persones adultes i seminaris de pràctiques.
Adreça electrònica: anna.gomez@uvic.cat. Adreça postal: Departament de
Pedagogia, Universitat de Vic. C/ Sagrada Família, 7, 08500 Vic.

Hofstetter, Rita. Professora d’Història de l’Educació, presidenta dels Archi-
ves Institut Jean-Jacques Rousseau, responsable d’ERHISE, Equipe de
Recherche en Histoire (des Sciences) de l’Éducation, i membre del comi-
tè directiu de la Maison de l’Histoire de la Universitat de Ginebra. Els
principals àmbits de recerca seus són la construcció de l’Estat educador,
els canvis de la forma i la cultura escolars, l’evolució de les professions de
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l’educació i la construcció del saber, sobretot en les ciències de l’educació.
Actualment és codirectora de la col·lecció Exploration, membre de l’Inter-
national Editorial Board de les revistes Paedagogica Historica i International
Journal of the History of Education. Adreça electrònica: Rita.Hofstetter@
unige.ch. Adreça professional: Section des Sciences de l’Éducation, FPSE,
Université de Genève, Unimail. Boulevard du Pont-d’Arve 40, CH-1205,
Genève (Suisse).

Vilafranca Manguán, Isabel. Doctora en Pedagogia i llicenciada en Filoso-
fia. Professora agregada del Departament de Teoria i Història de l’Educació
de la Universitat de Barcelona. S’ha especialitzat en el camp de la Història
de l’Educació, per bé que també cultiva la filosofia de l’educació. Adreça
electrònica: ivilafranca@ub.edu. Adreça postal: Departament de Teoria i
Història de l’Educació, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona.
Campus Mundet. Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona.

Vilanou Torrano, Conrad. Catedràtic del Departament de Teoria i Història
de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Director de la revista Temps
d’Educació, que edita l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universi-
tat de Barcelona. Membre del GRHIPPS (Grup de Recerca en Història
i Innovació del Pensament Pedagògic i Social). És membre del consell de
redacció de la revista interuniversitària Historia de la Educación editada per
la Universidad de Salamanca. S’ha especialitzat en l’estudi dels discursos
pedagògics i ha publicat diversos estudis sobre la història del pensament
pedagògic. Adreça electrònica: cvilanou@ub.edu. Adreça postal: Departa-
ment de Teoria i Història de l’Educació, Facultat de Pedagogia, Universitat
de Barcelona. Campus Mundet. Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035
Barcelona.
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