
 | 317 

Participació en el Coŀloqui Internacional Héloïse «Pedagogies de la 
democràcia i de la resistència a Europa al segle XX i avui dia» 

Celebrat a la seu de l’IEC, els dies 7, 8 i 9 de febrer de 2019 i organitzat per l’Institut 

d’Estudis Catalans i l’Association Héloïse, amb la coŀlaboració de l’Associació de 

Mestres Rosa Sensat, el Coŀlegi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 

Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia, la Fundació 

Marta Mata Garriga i la Societat d’Història de l’Educació 

dels Països de Llengua Catalana. 

Objectius del Coŀloqui 

— Donar a conèixer itineraris professionals de 

pedagogs catalans relacionats amb altres pedagogs 

europeus, impulsors tots ells de canvis rellevants en 

l’educació del segle XX. 

— Debatre sobre reptes actuals de l’educació en les societats democràtiques en crisi, 

sotmeses encara a diverses formes d’autoritarisme i a forts canvis socials, culturals 

i econòmics. 

Públic destinatari: mestres, professors, investigadors, estudiants, escoles públiques i 

concertades i xarxes per al canvi i la innovació. 

Contingut acadèmic 

El contingut del Coŀloqui va girar entorn del tema general i va ser tractat en tres 

conferències, en dues taules rodones i en les presentacions de comunicacions i 

experiències. Les conferències es van orientar a la presentació de pedagogs rellevants 

de la pedagogia europea, relacionats amb el seu context i moment històric així com a 

l’anàlisi d’influències, contraposicions i evolució del pensament o pensaments 

pedagògics. 
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Conferència 1: «Pedagogies de la democràcia i de la resistència a l’Europa del segle XX 

i fins avui», a càrrec de Philippe Meirieu, professor de la Universitat Lumière de Lió II. 

Va actuar com a moderadora, Mireia Montané. 

Conferència 2: «La història de l’educació a Catalunya: Lluites, resistència i 

democràcia. Els cinc itineraris proposats a Catalunya», a càrrec de Conrad Vilanou, 

professor de la Universitat de Barcelona; Joan Soler, professor de la Universitat de Vic, 

i Sylvain Wagnon, professor de la Universitat de Montpeller. Va actuar com a 

moderador, Jordi Garcia. 

Els cinc pedagogs catalans donats a conèixer de manera especial en el Coŀloqui han 

estat Francesc Ferrer Guàrdia, Rosa Sensat Vilà, Alexandre Galí Coll, Ramon Fuster 

Rabés i Marta Mata Garriga. Es poden veure els plafons que es van exposar al Coŀloqui 

al lloc web http://heloise2019.llocs.iec.cat. 

Conferència 3: «L’Escola de Ginebra: construccions internacionalistes polifòniques», 

a càrrec de Rita Hofstetter i Frédéric Mole, professors de la Universitat de Ginebra. 

Les taules rodones van permetre el debat sobre temes d’especial rellevància per a 

l’educació avui. Hi van participar especialistes en diferents camps, professors, 

investigadors i responsables de la gestió i la política educativa. 

Taula rodona 1: «Ser docent en una societat democràtica en crisi», amb la 

participació de Ferran Ruiz, llicenciat en ciències físiques, professor de matemàtiques, 

ha estat director del Programa d’Informàtica Educativa del Departament 

d’Ensenyament i president del Consell Escolar de Catalunya; Xavier Besalú, doctor en 

pedagogia, professor de la UdG, director de la Revista Perspectiva Escolar i membre de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC; Anna Pagès, doctora en filosofia i lletres 

per la UAB i professora de la URL; Begoña Román, doctora en filosofia i professora a la 

UB, presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya i membre de comitès 

d’ètica de diversos centres sanitaris; Eloïsa Valero, llicenciada en belles arts, 

professora d’educació artística de l’Institut Martí Franquès i professora associada a la 

URV, i Ignasi Garcia Plata, mestre, llicenciat en filosofia i lletres i director general de 

Professorat i Personal de Centres Púbics del Departament d’Educació. 
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Va actuar com a moderadora Francina Martí, presidenta de l’Associació de Mestres 

Rosa Sensat i membre del Comitè Organitzador del Coŀloqui. 

Taula rodona 2: «Cohesió social i llengües», amb la participació d’Anna Cabré, 

catedràtica de geografia humana de la UAB, experta en demografia i moviments 

migratoris a Catalunya, que ha estat directora del Centre d’Estudis Demogràfics de la 

UAB; F. Xavier Vila, professor titular de la UB, expert en recerca i coneixement dels 

usos i comportaments lingüístics en societats plurilingües, i assessor de la Xarxa 

CRUSCAT de l’IEC; Daniel Cassany, professor de llengua a secundària, actualment 

professor titular d’anàlisi del discurs de la UPF i investigador en ensenyament i 

aprenentatge de llengües, especialment en l’àmbit de la lectura l’escriptura i la cultura 

escrita; Neus Lorenzo, professora d’anglès, inspectora d’educació, experta en 

tecnologies aplicades a l’educació i en programes internacionals i actualment 

subdirectora de Transformació Educativa del Departament d’Educació; Martí Teixidó, 

mestre i pedagog, que ha estat inspector i professor associat a la UAB, president de la 

Societat Catalana de Pedagogia de l’IEC, inspirador i expert del projecte «Fem l’escola 

plurilingüe», i Mariona Casas, professora de didàctica de la llengua als graus de mestre 

de la UVic, membre del Grup de Recerca en Educació, Llenguatge i Literatura (GRELL) i 

coordinadora del doble grau d’educació infantil i primària a la mateixa universitat. 

Va actuar com a moderadora Mercè Gisbert, professora de la URV i membre del 

Consell Científic del Coŀloqui. 

Presentació de comunicacions i d’experiències: des del moment inicial de disseny del 

Coŀloqui es va voler deixar un espai per a comunicacions sobre estudis o recerques 

vinculades a la temàtica general, però també per a presentacions d’experiències 

d’institucions o centres educatius que fossin una mostra de la renovació i la innovació 

en diferents àmbits. 

El Consell Científic va valorar les diferents propostes i se’n van acabar presentant un 

total de trenta-una. No hi van faltar estudis de caràcter històric amb aportacions de 

pedagogs i pedagogues de Catalunya i de diferents països europeus i llatinoamericans, 

contextualitzats en el temps i en el territori. S’abordaren temes com l’educació 

artística, el cinema i l’educació, el paper de les dones, l’atenció a alumnes amb 
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necessitats educatives específiques…, i plantejaments innovadors a escala 

metodològica, en el plantejament de les àrees de coneixement o els projectes de 

recerca integradors. 

Es va editar un dossier amb els resums de totes les comunicacions i experiències, en 

diferents llengües, que es va lliurar a tots els participants. Actualment s’hi pot accedir 

des del web del Coŀloqui: http://heloise2019.llocs.iec.cat. 

Aspectes organitzatius 

La participació de diferents entitats en l’organització del Coŀloqui en va enriquir 

clarament el contingut i, al mateix temps, va comportar necessitats tècniques com són 

la cobertura de la traducció simultània, la previsió d’espais comuns i espais paraŀlels i 

les gravacions de les diferents sessions per facilitar-ne la difusió posterior. 

Durant la celebració del Coŀloqui es va comptar amb la visita d’un avaluador del 

Consell d’Europa per poder emetre un informe prescriptiu previ al fet que els Itineraris 

Pedagògics, promoguts per l’Association Héloïse, puguin obtenir el reconeixement 

d’Itineraris Culturals Europeus. 

Van participar en el Coŀloqui al voltant de cent vint persones que van expressar en 

diferents moments una valoració positiva. Entre els participants estrangers, cal 

destacar la presència de Francine Vaniscotte, primera presidenta de l’Association 

Héloïse, i Françoise Guillaume, vicepresidenta, en representació de Xavier Riondet, 

actual president, que no va poder assistir al Coŀloqui per un imprevist de darrera hora. 

Informació complementària 

Es pot trobar informació complementària del Coŀloqui en els següents llocs web: 

— https://www.cdl.cat/colloqui-heloise-2018  

— http://heloise2019.llocs.iec.cat (Des d’aquest web es pot accedir a les 

gravacions de les diferents sessions i es poden obtenir diversos documents 

lliurats durant el Coŀloqui.) 
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