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La Societat Catalana de Pedagogia (SCP) és una corporació académica, científica i cultural, filial de l'Institut
d'Estudis Catalans (IEC) que té per objectiu l'alta recerca científica en el camp de la Pedagogia nostrada.
El seu àmbit d'interés és, preferentment, les terres de llengüa i cultura catalanes, tal corn ha estat reconegut
oficialment.

Les activitats de la Societat tenen lloc sota la guia i amb l'esperit d'exigència científica, de catalanitat
i d'obertura marcat per l'Institut. El fet de tenir entre nosaltres collaboradors dels diversos Països Catalans,
significa l'aportació a les tasques de la Societat, d'investigadors de tot el nostre àmbit territorial. Però
el fet que en l'exigència científica no hi pot mancar l'amor a la nostra terra, no ha d'impedir l'obertura
cap a tot allò que hom fa en el món de l'educació, sigui on sigui.

La SCP pertany a la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut, que supervisa, estimula i
valora les activitats de les filials que li corresponen i els atorga els mitjans econòmics per a la convocatòria
dels ajuts a la recerca i altres recursos per a les publicacions preceptives de la nostra Societat.

La crisi conjuntural i de creixement que ha passat l'Institut, ens havia obligat a ajornar les
publicacions, havent-nos limitat solament a realitzar les altres activitats, algunes d'elles gràcies a la
collaboració de la CIRIT.

Una vegada normalitzades les activitats previstes de la nostra Societat, tenim l'esperança que, en
un futur pròxim, podrem establir convenis amb Institucions adients, així com Centres de Recerca si s'escau.
Abans, però, hem de conèixer les noves disposicions i forganització de l'IEC per tal d'acomodar-hi el
nostre fer.

Avui podem presentar el nostre BUTLLETÍ, que és degut, sobretot, a l'esforç i a la perseverança
de la directora i del Comité de Publicacions. La directora ens parlarà de les vicissituds passades fins a
l'aparició d'aquest primer número, així com dels propòsits i l'estructura d'aquests i dels que el seguiran.
També ens parlarà de les altres publicacions de próxima aparició.

No cal dir que el Butlletí és obert a tots els suggeriments i critiques. Desitjaria que el Butlletí
fos obra de tots i veiés realitzades les aspiracions que Ernest Mascort i Joan Triadú ens exposaven a
les primeres pàgines del número zero.
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